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Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Vodafone - Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ. 
 

Εισαγωγή 

 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά τη διαχειριστική χρήση της εταιρείας Vodafone - Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ. 

(εφεξής «Εταιρεία» ή «Vodafone Ελλάδας») από 1 Απριλίου 2016 έως 31 Μαρτίου 2017. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της Vodafone Ελλάδας συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Με τους όρους «χρήση 2017», «(οικονομικό) έτος 2017» ή «το 2017» εννοείται η προαναφερθείσα διαχειριστική χρήση, ενώ 

με τους όρους «η χρήση 2016», «το έτος 2016» ή «το 2016» εννοείται η διαχειριστική χρήση από 1 Απριλίου 2015 έως 31 

Μαρτίου 2016. 

 

Όλα τα νομισματικά ποσά στις παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται σε εκατομμύρια Ευρώ εκτός αν 

αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένη περίπτωση. 

 

Στην παρούσα έκθεση περιέχονται τα παρακάτω: 

 Ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων για τη χρήση 2017 

 Παρουσίαση των επιχειρηματικών και εμπορικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας το έτος 2017 

 Παρουσίαση των σημαντικών οικονομικών γεγονότων στη διάρκεια της χρήσης 

 Ανάλυση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος 

 Στρατηγική εξέλιξη της Εταιρείας κατά το οικονομικό έτος 2017 και προβλεπόμενη πορεία 

 Μεταγενέστερα γεγονότα που επηρεάζουν τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων 

 
Κατά τη χρήση 2017 ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 1,2% σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική 

περίοδο. Το μικτό κέρδος της Εταιρείας κατά τη χρήση 2017 αυξήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο κατά 6,8%.  

 
Η κλειόμενη διαχειριστική χρήση της Εταιρείας κατέγραψε κέρδη προ φόρων Ευρώ 5,4 έναντι ζημιών προ φόρων Ευρώ 

15,9 την προηγούμενη χρήση. 

 

Παρατίθενται δείκτες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σχετικοί με την απόδοση και την αποδοτικότητα, την 

οικονομική διάρθρωση και τη γενική ρευστότητα της Εταιρείας: 

 

  2017 2016 

  Ευρώ % Ευρώ % 

Απόδοσης και αποδοτικότητας     
 

 Κέρδη προ τόκων και φόρων 30,5  
3,6% 

11,0  
1,3% 

Έσοδα 853,4  843,3  

 

    

  Ζημίες χρήσης (11,2) 
-3,7% 

(29,5) 
-9,4% 

Ίδια κεφάλαια 300,0  312,2  

 

    

  Μικτό κέρδος 275,4  
32,3% 

257,8  
30,6% 

Έσοδα 853,4  843,3  

 

    

  Οικονομικής διάρθρωσης     

  Κυκλοφορούν ενεργητικό  336,8  
26,0% 

301,5  
22,8% 

Σύνολο ενεργητικού 1.295,4  1.320,6  

 

    

  Ίδια κεφάλαια 300,0  
30,1% 

312,2  
31,0% 

Σύνολο υποχρεώσεων 995,4  1.008,4  

 

    

  Γενικής ρευστότητας     

  Κυκλοφορούν ενεργητικό  336,8  
124,6% 

301,5  
64,5% 

Βραχυπρόθεσμές υποχρεώσεις 270,2  467,2  
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Επιχειρηματικές και εμπορικές δραστηριότητες 

 

Όσον αφορά στις επιχειρηματικές κινήσεις της κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, η Vodafone Ελλάδας 

προχώρησε σε πληθώρα ενεργειών με στόχο την παροχή των μέγιστων δυνατών ωφελειών προς τους συνδρομητές της 

και τον εμπλουτισμό των προσφερόμενων υπηρεσιών της. Ενδεικτικά, η Vodafone Ελλάδας: 

 

Τον Απρίλιο 2016: 

 Ανακοίνωσε πρωτοβουλία για την ανακούφιση των παιδιών προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα και των 

οικογενειών τους. Μέσα από υποδομές και υπηρεσίες έδωσε τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε δεδομένα 5GB για 

ένα μήνα προκειμένου να συνεχίσουν να είναι σε επαφή με τις οικογένειες τους, ενώ παράλληλα συνεισέφερε στο 

έργο μη κερδοσκοπικών φορέων για την ανακούφιση τους, συλλέγοντας φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης.  

 Παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση για επιχειρήσεις τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες των υπηρεσιών 

Vodafone Business Cloud. Την παρουσίαση έκαναν ο Group Director Vodafone Cloud & Hosting Services, κύριος Greg 

Hyttenrauch, και επιλεγμένοι εταιρικοί πελάτες, οι οποίοι κάνουν χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών.  

 Ανακοίνωσε την υπηρεσία Εγγύηση Δικτύου Vodafone με την οποία οι συνδρομητές μπορούν να ενημερώνουν την 

εταιρεία σε περίπτωση που είχαν μια μη ικανοποιητική εμπειρία internet ή ομιλίας και η Εταιρεία θα τους αποζημιώνει 

με 300MB ή/και με 60΄δωρεάν ομιλία προς όλα τα δίκτυα αντίστοιχα, για 1 ολόκληρο 24ώρο. 

 

Τον Μάιο 2016: 

 Παρουσίασε το SafeBeep, μία εφαρμογή για smartphones για συνδρομητές Vodafone Ελλάδας, που λειτουργεί σαν ένα 

εργαλείο προστασίας του κατόχου της, σαν προσωπικός συναγερμός και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να 

προστατεύουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα έχοντας διαρκή ενημέρωση σε περίπτωση που αυτά βρεθούν σε 

κατάσταση κινδύνου.  

 

Τον Ιούνιο 2016: 

 Εξέδωσε για 13η συνεχή χρονιά τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης που αφορά στην περίοδο Απριλίου 2014-

Μαρτίου 2015. 

 Παρουσίασε στη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια 2016» λύσεις πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και 

υπόσχονται ευελιξία και ασφάλεια σε όλες τις επιχειρήσεις. Επίσης, ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με την 

DANAOS Management Consultants με στόχο τη διάθεση σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις ολοκληρωμένων λύσεων 

πληροφορικής μέσα από το Vodafone Business Cloud. 

 Ανακοίνωσε το νέο επενδυτικό της πλάνο 500 εκατ. ευρώ έως το 2020 που αφορά στην ανάπτυξη δικτύων νέας 

γενιάς κινητής & σταθερής, την ανάπτυξη υπηρεσιών τηλεόρασης, τις αναβαθμίσεις προϊόντων και υπηρεσιών της 

και αναβάθμιση του δικτύου λιανικής της.  

 Βραβεύθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής για τα προγράμματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, 

λαμβάνοντας για 2η συνεχή χρονιά την κορυφαία διάκριση Platinum και για 7η τη διάκριση Gold. 

 Η Vodafone Ελλάδας και η FOX Networks Group Greece συμφώνησαν στη διάθεση του FOX Play για συνδρομητές 

Vodafone TV. 

 Ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, Zelitron, η οποία παρέχει υπηρεσίες σε όλο τον όμιλο της Vodafone διεθνώς, έλαβε 

την διάκριση Gold Award στην κατηγορία Εισαγωγή Νέου Καινοτόμου Προϊόντος/Υπηρεσίας για το Zelitron Mobile Asset 

Tracking, στα βραβεία BITE Awards. 

 

Τον Ιούλιο 2016: 

 Παρουσίασε τη νέα υπηρεσία ενημέρωσης και ελέγχου χρήσης Vodafone Control+ δίνοντας τη δυνατότητα στους 

συνδρομητές της να ενημερώνονται με δωρεάν SMS στο 80% των λεπτών ομιλίας και των MB του προγράμματός 

τους, καθώς και να επιλέγουν, εφόσον το επιθυμούν, εύκολα και γρήγορα, extra οικονομικά πακέτα ομιλίας και ΜΒ. 

 Ανακοίνωσε τη διεύρυνση της συνεργασίας της με την Blue Star Ferries, μέσα από την οποία, στο πλαίσιο του 

προγράμματος επιβράβευσης των πελατών, οι συνδρομητές της μπορούν να επωφεληθούν από περισσότερα 

προνόμια για ταξίδια σε περισσότερους από 28 προορισμούς. 

 

Τον Σεπτέμβριο 2016: 

 Δημοσίευσε την ετήσια  Έκθεση - βαρόμετρο για το Internet of Things (ΙοΤ), η οποία αποτελεί μία κορυφαία, παγκόσμια 

έρευνα επιχειρηματικού κλίματος για την καινοτομία και τις επενδύσεις στο ΙοΤ. Σύμφωνα με την έρευνα, το 76% των 

εταιριών θεωρεί ότι το ΙοΤ είναι ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική επιτυχία τους. 

 Ξεκίνησε την πώληση των νέων iPhone 7 και iPhone 7 Plus μέσα από το δίκτυο καταστημάτων της. 

 Ανακοίνωσε ότι στηρίζει τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που υιοθέτησε ο ΟΗΕ και ότι συμμετέχει για 2η χρονιά, 

στην Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης σχετικά με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που διοργανώνει ο 

οργανισμός Global Citizen. 

 

Τον Οκτώβριο 2016: 

 Απέσπασε την διάκριση Gold Award στο πλαίσιο των Mobile Excellence Awards 2016. Η διάκριση απονεμήθηκε για την 

κατηγορία Family & Children Mobile Applications στις εφαρμογές Secure Net και Safebeep. Επίσης, απέσπασε 6 

διακρίσεις στο πλαίσιο των Responsible Business Awards 2016 για τα προγράμματα που εφαρμόζει: Ίσων Ευκαιριών 

στην εργασία, Instant Network, Μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία, Vodafone Secure Net & Safebeep, Vodafone World of 

Difference και Στήριξη των Παιδικών Χωριών SOS.  
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 Ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της ανακαίνισης των 100 πρώτων καταστημάτων της. Μέσα από πρωτοποριακές 

τεχνολογίες και προϊόντα, πλέον οι καταναλωτές μπορούν να απολαύσουν στα καταστήματα Vodafone μια μοναδική 

εμπειρία εξυπηρέτησης υψηλού επιπέδου. 

 Παρουσίασε τη νέα, αποκλειστική υπηρεσία Vodafone Replace με την οποία παρέχει εντελώς δωρεάν αντικατάσταση 

συσκευής με κάθε νέα αγορά Vodafone Smartphone ή Vodafone Smart Tablet, εντός 24 ωρών.  

  

Τον Νοέμβριο 2016: 

 Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Infocom World 2016 παρουσίασε ταχύτητες 1,5Gbps, οδηγώντας τις εξελίξεις προς το 

5G. 

 Ανακοίνωσε τη νέα συνεργασία με το CBS για να προσφέρει στους συνδρομητές του Vodafone TV ατελείωτες ώρες 

ψυχαγωγίας με τις πιο δημοφιλείς σειρές ενός από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα παγκοσμίως.  

 Παρουσίασε το Vodafone One Net, μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα επικοινωνίας για επιχειρήσεις που ενσωματώνει τα 

σταθερά και κινητά τηλέφωνα στο τηλεφωνικό κέντρο που φιλοξενείται στο Cloud της Vodafone Ελλάδας. 

 Φιλοξένησε με επιτυχία το συνέδριο Cyber Security & Business Continuity Executive Meeting με τη συμμετοχή 

επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο συνεργάτη της, την εταιρεία Cyber Rescue.  

 

Τον Δεκέμβριο 2016: 

 Διακρίθηκε στα Health & Safety Awards 2016 αποσπώντας την διάκριση WINNER στην Κατηγορία Telecommunications 

για την πολιτική που εφαρμόζει και το πλάνο υγείας και ασφάλειας που έχει αναπτύξει για τους εργαζομένους της. 

 Ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την παροχή ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς την κοινοπραξία 

Bonatti SpA - J&P-ΑΒΑΞ, η οποία κατασκευάζει το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού τμήματος του Διαδριατικού 

Αγωγού Φυσικού Αερίου/Trans Adriatic Pipeline (TAP AG). 

 Ανακοίνωσε ότι από 15 Δεκεμβρίου όλοι οι συνδρομητές της Vodafone Ελλάδας που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, θα 

μπορούν να απολαμβάνουν 4G ταχύτητες σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Ενδεικτικοί προορισμοί 

είναι Η.Π.Α, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Ελβετία, Αυστρία, Βέλγιο, Ολλανδία, Βουλγαρία, Κύπρος, Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα, Κίνα, Αλβανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Τουρκία. 

 

Τον Ιανουάριο 2017: 

 Ανακοίνωσε εκπτώσεις έως και 60% για να αποκτήσουν οι συνδρομητές της 4G smartphones, tablets και αξεσουάρ σε 

εκπληκτικές τιμές, καθώς και δώρο την άμεση αντικατάσταση της συσκευής τους έως και 2 μήνες από την αγορά της, 

για περιστατικά εντός εγγύησης. 

 Παρουσίασε την έρευνα που έκανε σε συνεργασία με την Focus Bari, στην οποία κατέγραψε τις οικογενειακές 

συνήθειες και από την οποία προέκυψε ότι μια σημαντική πρόκληση της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας, είναι η 

έλλειψη ποιοτικού χρόνου. Σε αυτή τη λογική, η εταιρεία δημιούργησε τη νέα κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών 

Vodafone Family. 

 Ανεδείχθη ανάδοχος του διαγωνισμού του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) για την παροχή 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη 

Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για τις 

Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ, μέσω ΣΔΙΤ.  

 

Τον Φεβρουάριο 2017: 

 Ανακοίνωσε, σε συνεργασία με τα Παιδικά Χωριά SOS, την εφαρμογή νέου εκπαιδευτικού προγράμματος, που 

αξιοποιεί την τεχνολογική λύση Instant Classrooms και αφορά στην εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 4 έως 14 ετών που 

διαμένουν σε δομές φιλοξενίας προσφύγων στην Ελλάδα. 

 Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, ενημέρωσε για τα εργαλεία και τις υπηρεσίες 

που διαθέτει, μέσα από το πρόγραμμα bsafeonline, με στόχο την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση του κινητού τηλεφώνου 

και του διαδικτύου.  

 Ανακοίνωσε το Lean In Circles ένα νέο πρόγραμμα καθοδήγησης, επαγγελματικής ανάπτυξης, μετάδοσης και διάχυσης 

γνώσης των εργαζομένων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες που εργάζονται στην εταιρεία και σκοπό έχει την 

ενδυνάμωση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, για την περαιτέρω επίτευξη των επαγγελματικών τους 

στόχων. 

 

Τον Μάρτιο 2017: 

 Έκανε δημόσιο απολογισμό για τα 15 χρόνια δραστηριότητας του Ιδρύματος Vodafone στην Ελλάδα. Το Ίδρυμα 

Vodafone, από το 2002, χρηματοδοτεί σημαντικές δράσεις για τη βελτίωση της ζωής ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

μέσα από τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 70 έγκριτους οργανισμούς 

και φορείς και έχει υποστηρίξει δράσεις και προγράμματα για την κάλυψη σημαντικών, πάγιων και διαρκών αναγκών 

στον χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης καθώς και την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων. 

 Το CU, πάντα κοντά στους νέους, στις ανάγκες και τον τρόπο ζωής τους, για πρώτη φορά παρουσίασε ένα SOCIAL 

MEDIA ΠAKETO αποκλειστικά για όλους όσους είναι έως και 24 ετών, μέσα από το οποίο οι συνδρομητές CU έχουν με 

3€ πρόσβαση σε 1GB για 30 μέρες για χρήση σε Facebook (εκτός Messenger), Instagram, Snapchat, Twitter, Tumblr, 

LinkedIn & Pinterest, ώστε να μοιράζονται τις εμπειρίες τους. 

 

Την 31 Μαρτίου 2017 η Εταιρεία λειτουργούσε 36 ιδιόκτητα υποκαταστήματα. 
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Κοινωνικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες 

 

Η Vodafone Ελλάδας συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην Ελλάδα και επενδύει σε ψηφιακές 

υποδομές, παράγοντας, μέσα από τη δραστηριότητά της, σημαντική αξία. Στόχος της εταιρείας είναι να συνεχίσει να 

επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες και προϊόντα, προσφέροντας στις επιχειρήσεις και στους πολίτες τις καλύτερες 

τεχνολογίες για ανάπτυξη και καινοτομία. Παράλληλα με τους εμπορικούς της στόχους και στο πλαίσιο της υπεύθυνης 

επιχειρηματικής λειτουργίας ως εταιρεία τηλεπικοινωνιών, η Vodafone Ελλάδας εφαρμόζει προγράμματα Βιώσιμης 

Ανάπτυξης, δίνοντας προτεραιότητα σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: την Ενδυνάμωση των Γυναικών, την Απασχόληση των 

Νέων και την Ανάπτυξη των Δεξιοτήτων τους, καθώς και την Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα. Οι πυλώνες αυτοί που 

συνθέτουν τη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Vodafone Ελλάδας, εναρμονίζονται και με τους  17 Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης του ΟΗΕ.  

 

Η Vodafone Ελλάδας συνεισφέρει στην εθνική οικονομία μέσα από τις δραστηριότητες της, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο 

δυναμικό και τις συνεργασίες που αναπτύσσει άμεσα ή έμμεσα με επιχειρήσεις και φορείς της δημόσιας διοίκησης. 

Επιπλέον, η Vodafone Ελλάδας αποτελεί έναν σημαντικό εργοδότη στη χώρα καθώς ο αριθμός του απασχολούμενου 

προσωπικού  της Εταιρείας την 31 Μαρτίου 2017 ήταν 1.636 άτομα (31 Μαρτίου 2016: 1.676 άτομα), ενώ ο αριθμός των 

εργαζομένων στην Vodafone Ελλάδας άμεσα ή έμμεσα ξεπέρασε τους 2.500. Υπολογίζεται ότι από την εταιρεία 

υποστηρίζονται περίπου 12.000 θέσεις εργασίας στην ευρύτερη οικονομία.  

 

Ενδυνάμωση των γυναικών  

Η Vodafone Ελλάδας προσπαθεί να αντιληφθεί καλύτερα ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 

σήμερα στη χώρα μας και στηρίζει προσπάθειες για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην οικονομική και 

κοινωνική ζωή. Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετεί πολιτικές ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες που εργάζονται στην εταιρεία και 

στηρίζει διεθνείς πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 

σε σχέση με την εκπαίδευση, την υγεία, την ασφάλεια, αλλά και την εργασία. 

 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ισότιμη ένταξη των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή, μέσα από πρωτοβουλίες 

για την αύξηση του ποσοστού γυναικών που απασχολούνται σε διοικητικές θέσεις στην εταιρεία, καθώς και στην 

ενίσχυση των δεξιοτήτων ή των ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξής τους. Σε αυτή τη φιλοσοφία, έχει θεσπιστεί η παροχή 

16 εβδομάδων πλήρως αμειβόμενης άδειας, για όλες τις γυναίκες που εργάζονται στην εταιρεία, επιπλέον της νόμιμης 

άδειας λοχείας που προσφέρει η ελληνική νομοθεσία. Η υιοθέτηση της πολιτικής μητρότητας, από το 2015, έχει στόχο να 

δώσει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες στις γυναίκες που εργάζονται στην εταιρεία για μία επιτυχημένη επαγγελματική 

σταδιοδρομία και εξισορρόπηση της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Παράλληλα, η Vodafone Ελλάδας συμμετέχει 

σε μία σειρά από προγράμματα του Ομίλου Vodafone που έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση της γυναίκας:  

 Πρόγραμμα ReConnect: Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προσελκύσει ταλαντούχες γυναίκες που έχουν 

εγκαταλείψει την αγορά εργασίας από 1 έως 5 χρόνια, στις περισσότερες περιπτώσεις για να δημιουργήσουν 

οικογένεια, και οι οποίες θα ήθελαν να επιστρέψουν στην εργασία με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή σε ευέλικτη 

βάση. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει σε 26 χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας- με στόχο 1.000 προσλήψεις 

ReConnect μέσα σε τρία χρόνια. 

 Πρόγραμμα #codelikeagirl: Στο πλαίσιο του μεγαλύτερου διεθνούς προγράμματος εκμάθησης συγγραφής κώδικα στο 

είδος του παγκοσμίως, η Vodafone Ελλάδας συνεργάστηκε με την Code First: Girls, η οποία υλοποιεί μαθήματα 

εκμάθησης συγγραφής κώδικα για γυναίκες και κορίτσια. Στην Ελλάδα, 20 έφηβες συμμετείχαν στο δωρεάν 

πρόγραμμα εκμάθησης συγγραφής κώδικα. Τα μαθήματα, σε συνεργασία με την Code First: Girls, έχουν σχεδιαστεί για 

να είναι κατάλληλα για όλα τα κορίτσια, ηλικίας από 14 έως 18 ετών ανεξαρτήτως των δεξιοτήτων τους. 

 

Στήριξη της απασχόλησης των νέων και ανάπτυξη δεξιοτήτων τους 

Η Vodafone Ελλάδας επενδύει στους νέους και δημιουργεί ευκαιρίες για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, την 

είσοδο τους στην αγορά εργασίας και την εκκίνηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. . Πιο συγκεκριμένα, η 

Vodafone Ελλάδας, μέσω του προγράμματος πρώτης εργασιακής εμπειρίας Discover Vodafone, παρέχει σε 20 νέους, 

τελειόφοιτους και απόφοιτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων ή πολυτεχνικών σχολών ένα δυναμικό ξεκίνημα στην 

επαγγελματική τους πορεία. Μέσα από το πρόγραμμα, 61 απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Πολυτεχνικών 

Σχολών/Μεταπτυχιακών προγραμμάτων έχουν εργαστεί στην εταιρεία, από τους οποίους οι 44 έχουν ενταχθεί στο 

ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και εργάζονται ως σήμερα. Επιπλέον, η Vodafone Ελλάδας προσφέρει 50 θέσεις 

επαγγελματικής εκπαίδευσης για φοιτητές και 10 θέσεις μαθητείας για απόφοιτους τεχνικών σχολείων και 

επαγγελματικών λυκείων. Επιπλέον, προσκαλεί και φιλοξενεί πάνω από 500 παιδιά σχολείου σε ημέρες εξοικείωσης με το 

επαγγελματικό περιβάλλον. Μια ακόμα πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας 

δημιουργικών ατόμων και ομάδων είναι το CU Restart Up @Ρομάντσο μέσω του οποίου η Vodafone Ελλάδας προσφέρει σε 

νέους από 18-28 ετών τη δυνατότητα να διεκδικήσουν δωρεάν επαγγελματική στέγαση, επικοινωνιακή στήριξη, αλλά και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες για οκτώ μήνες στη θερμοκοιτίδα του Bios Ρομάντσο. Η εταιρεία συμμετέχει στην 

πρωτοβουλία Job-Pairs, η οποία συνδέει νέους, που αναζητούν ενεργά εργασία, με έμπειρα στελέχη της αγοράς, μέσα από 

μια διαδικασία mentoring, ενώ συμβάλει μέσω χρηματοδότησης στη δημιουργία μίας online πλατφόρμας για την 

αποτελεσματικότερη υλοποίηση του προγράμματος. Επιπλέον, η Vodafone Ελλάδας στήριξε το RG Bootcamp17 του Reload 

Greece, ένα εντατικό πρόγραμμα για νέες και νέους που έχουν αναπτύξει μία επιχειρηματική πρόταση σε πρώιμο στάδιο 

και αναζητούν κατάρτιση και υποστήριξη, ώστε να μετατρέψουν την ιδέα τους σε επιχειρηματική δράση.  
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Περιβαλλοντική αποδοτικότητα 

Η Εταιρεία εργάζεται συστηματικά ώστε να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλο το φάσμα της λειτουργίας της, 

από τον σχεδιασμό και την παραγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών που προωθεί στην αγορά, μέχρι τη χρήση και την 

απόρριψή τους από τους πελάτες της. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζει συγκεκριμένα προγράμματα για την εξοικονόμηση 

ενέργειας, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα γραφεία και στο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο, καθώς και την 

επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση. Παράλληλα, στηρίζει μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

αναπτύσσοντας τεχνολογίες για τους πελάτες της που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 

δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της καινοτομίας, την ανάπτυξη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

της ελληνικής οικονομίας, με παράλληλα οφέλη για το περιβάλλον. 

 

Υπεύθυνη λειτουργία 

Στόχος της εταιρείας είναι το σύνολο της λειτουργίας της να αποτελεί συνώνυμο της υπευθυνότητας. Η Vodafone Ελλάδας 

θέλει να ξεχωρίζει ως υπεύθυνη εταιρεία που ανταποκρίνεται στα θέματα που είναι σημαντικά για την κοινωνία, τους 

πελάτες της αλλά και γενικότερα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στο πλαίσιο αυτό:  

 Εφαρμόζει ένα αυστηρό πλαίσιο ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών της 

 Αναπτύσσει υπεύθυνα το δίκτυό μας 

 Επιδεικνύει μακροχρόνια δέσμευση για την αύξηση της ψηφιακής επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς, γονείς και 

νέους, μέσα από το πρόγραμμα Vodafone bsafeonline.  

 Εφαρμόζει κώδικας ηθικής αγοράς και μεθόδους αξιολόγησης προμηθευτών 

 

Επιπλέον, μέσα από το Ίδρυμα Vodafone η Εταιρεία συνεισφέρει στην ελληνική κοινωνία, υλοποιώντας προγράμματα σε 

συνεργασία με έγκριτους φορείς. Κοινός παρανομαστής των προγραμμάτων αυτών είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας 

των τηλεπικοινωνιών για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της 

κοινωνικής επανένταξης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής προγράμματα:  

 

Εργαστήρια STEMpowering Youth στην Περιφέρεια: Καινοτομία στην Τοπική Κοινωνία 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη υποστήριξης πρωτοβουλιών εκπαίδευσης σε περιοχές της χώρας με λιγότερες ευκαιρίες για 

ποιοτικές εξωσχολικές δραστηριότητες καθώς και την ανάγκη καλλιέργειας δεξιοτήτων για το μέλλον, η Εταιρεία σε 

συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Sci.Co, σχεδίασε και υλοποιεί εκπαιδευτικά εργαστήρια STEM (Science, 

Technology, Engineering, Mathematics) για μαθητές γυμνασίου-λυκείου. Τα εργαστήρια έχουν ως στόχο την καλλιέργεια 

κριτικής και δημιουργικής σκέψης μέσα από τη διαδραστική μελέτη των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και 

των μαθηματικών, καθώς και τη σύνδεση αυτών με την επίλυση προβλημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα σε 

μια τοπική κοινωνία. 

 

Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας 

Υλοποιείται από το 2006 και αξιοποιεί την τεχνολογία της κινητής επικοινωνίας και το δίκτυο της Εταιρείας για την 

κάλυψη σύγχρονων αναγκών που αφορούν στον τομέα της υγείας. Το Πρόγραμμα στηρίζει και βελτιώνει την καθημερινή 

ζωή περισσότερων από 500.000 ανθρώπων στις 100 απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές όπου λειτουργεί, 

ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας που νιώθουν οι κάτοικοι και καταργώντας τους γεωγραφικούς περιορισμούς στον 

τομέα της παροχής ειδικευμένων υπηρεσιών υγείας. Το Πρόγραμμα τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το Νοέμβριο 2016 η Vodafone Ελλάδας δημοσίευσε τη στατιστική αξιολόγηση του 

Προγράμματος Τηλεϊατρικής αναδεικνύοντας τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης, οι εξεταζόμενοι θεωρούν ότι το πρόγραμμα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

τους (67,5%), βοηθάει στη βελτίωση της υγείας τους από αρκετά έως πάρα πολύ (89%), πρέπει να λειτουργεί σε μόνιμη 

βάση στην περιοχή τους (98%). 

 

Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδας: Εργαστήρια Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης Vodafone & Κέντρα Στήριξης Παιδιού 

και Οικογένειας 

Από το 2005, η Εταιρεία έχει δημιουργήσει και στηρίζει τη λειτουργία των Εργαστηρίων Έκφρασης και Δημιουργικής 

Απασχόλησης στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Χωριών SOS σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία παρακολουθούν παιδιά 

που διαμένουν στα Χωριά αλλά και παιδιά οικογενειών της ευρύτερης περιοχής. Το 2016 τα εργαστήρια εμπλουτίστηκαν 

και ανανεώθηκαν δίνοντας έμφαση στην χρήση της τεχνολογίας, καθώς στο πρόγραμμα εντάχθηκαν μαθήματα όπως Web 

design και Multimedia. Παράλληλα, από το 2012, η Εταιρεία υποστηρίζει τα  8 Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των 

Παιδικών Χωριών SOS, που καλύπτουν βασικές ανάγκες 1.815 οικογενειών σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, 

Καλαμάτα, Κομοτηνή και Κρήτη.  

 

Vodafone World of Difference: Ευκαιρίες απασχόλησης για νέους 

Το πρόγραμμα Vodafone World of Difference ξεκίνησε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2010. Μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει 

54 άτομα να εργαστούν στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής τους, σε διαφορετικές πόλεις και περιοχές ανά την 

Ελλάδα, όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κομοτηνή, Κρήτη, Μυτιλήνη, Πάτρα, Πάρος και Πρέσπες, 

προσφέροντας σημαντικό έργο στις τοπικές κοινωνίες. Το πρόγραμμα World of Difference στηρίζει την απασχόληση των 

νέων δίνοντας τους την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες τους και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, ως 

πολύτιμα εφόδια για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει έμπρακτα στο έργο κοινωφελών μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών.  
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Σημαντικά οικονομικά γεγονότα 

 

Ανάλυση δανεισμού 

Η Εταιρεία, την 31 Μαρτίου 2017, έχει σε ισχύ τις παρακάτω δανειακές συμβάσεις, με την Εταιρεία του Ομίλου Vodafone 

Investments Luxembourg Sa.r.l.: 

 Ευρώ 625,0 λήξεως 31/07/2018, με επιτόκιο δανεισμού Euribor πλέον 2.25% και 1% κόστος δέσμευσης διαθεσίμων 

κεφαλαίων δανειακής γραμμής (commitment fee) 

 Ευρώ 250,0 λήξεως 31/07/2018, με επιτόκιο δανεισμού Euribor πλέον 0.70% και 0.30% κόστος δέσμευσης διαθεσίμων 

κεφαλαίων δανειακής γραμμής (commitment fee). 

 

Ετήσιος φορολογικός έλεγχος 

Ο φορολογικός έλεγχος της τρέχουσας χρήσης σύμφωνα με τον νόμο έχει ανατεθεί στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών PricewaterhouseCoopers A.E. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 113) και είναι προς ολοκλήρωση για τη χρήση που έληξε την 31 Μαρτίου 

2017. Δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και 

που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να 

χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Από την έκβαση των θεμάτων δεν αναμένεται να 

προκύψει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

Υπόθεση επιβολής χαρτοσήμου επί δανειακής συμβάσεως 

Κατά τον έλεγχο της χρήσεως που έληξε την 31/3/2010, οι φορολογικές αρχές επέβαλαν χαρτόσημο επί δανειακής 

συμβάσεως με την συνδεδεμένη εταιρεία Vodafone Overseas Finance Ltd με το σκεπτικό ότι οι αναλήψεις από τον 

λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείτο στην Γερμανία δεν αποσκοπούσαν σε εξόφληση υποχρεώσεων από εμπορικές 

συναλλαγές αλλά αποσκοπούσαν αποκλειστικά στην εκμετάλλευση των χρηματικών ποσών από τις εταιρίες του Ομίλου 

Vodafone προς διευκόλυνσή τους. Το συνολικό ποσό χαρτοσήμου πλέον των προσαυξήσεων που καταλογίστηκε, ανήλθε 

στο ποσό των Ευρώ12,9. 

 

Κατά της παραπάνω πράξης καταλογισμού τελών χαρτοσήμου, η Εταιρεία άσκησε προσφυγή όπου ζητήθηκε να ακυρωθεί 

και να εξαφανισθεί εν όλω η πράξη αυτή για τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους λόγους: 

 

Α. Επί της εσφαλμένης υπαγωγής των επίδικων χρηματικών καταθέσεων στο άρθρο 15 παρ 5 (Γ) εδ.4 του κώδικα νόμων 

περί τελών χαρτοσήμου.  

Β. Επί της εφαρμογής της αρχής της χωρικότητας σε χρηματικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στην αλλοδαπή.  

Γ. Επί της υπαγωγής των επίδικων εντόκων χρηματικών καταθέσεων στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας 

(ΦΠΑ). 

 

Στα πλαίσια της διαδικασίας Διοικητικής Επίλυσης της Διαφοράς η υπόθεση συζητήθηκε τρείς φορές ενώπιον της 

αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 70 Α’ του νόμου 2238/1994 και συγκεκριμένα α) στις 12/9/2012 χωρίς την λήψη σχετικής 

απόφασης, β) στις 19/6/2013 όπου ο Πρόεδρος της Επιτροπής ζήτησε από τον φορολογικό ελεγκτή να στοιχειοθετήσει  

γιατί χαρακτήρισε την συναλλαγή σαν κατάθεση στους μετόχους και όχι σαν δάνειο και γ) στις 24/7/2013 όπου ο 

φορολογικός ελεγκτής επέμεινε στις θέσεις της φορολογικής διοίκησης για τον χαρακτηρισμό της συναλλαγής σαν 

κατάθεση προς τους μετόχους. 

 

Η αρμόδια Επιτροπή απέρριψε την προσφυγή της Εταιρείας και κατόπιν τούτου η Εταιρεία προσέφυγε στα αρμόδια 

φορολογικά δικαστήρια καταβάλλοντας το ποσό των Ευρώ 6,5 όπως ορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία. Το Διοικητικό 

Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 1794/2014 απόφασή του, έκανε εν συνόλω δεκτή τη προσφυγή της Εταιρείας. 

 

Στη συνέχεια, για τη χρήση που έκλεισε την 31/3/2010, οι φορολογικές αρχές διενήργησαν επανέλεγχο για το χαρτόσημο 

με εντελώς νέα προσέγγιση και ερμηνεία της δανειακής συμβάσεως με την συνδεδεμένη εταιρεία Vodafone Overseas 

Finance Ltd, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη σύμβαση παρόλο που αποδεδειγμένα έχει υπογραφεί στο εξωτερικό 

(χωρικότητα), είναι εκτελεστή στην Ελλάδα, μέσω αλληλόχρεου δοσοληπτικού λογαριασμού. Ως αποτέλεσμα αυτού ήταν, 

ότι η φορολογική αρχή προέβη εκ νέου στην επιβολή τελών χαρτοσήμου 2,4% επί του μεγαλύτερου υπολοίπου που είχε ο 

αλληλόχρεος (δοσοληπτικός) λογαριασμός κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009/10, βεβαιώνοντας και καταλογίζοντας ποσό 

Ευρώ13,4. Μάλιστα, οι φορολογικές αρχές υπολόγισαν το μεγαλύτερο υπόλοιπο του αλληλόχρεου λογαριασμού, χωρίς να 

λάβουν υπόψη τους τις πληρωμές που αφορούσαν το συναφθέν δάνειο της Εταιρείας όπως και τις πληρωμές για τις 

ενδοομιλικές συναλλαγές. 

 

Επειδή η Εταιρεία πιστεύοντας στη δικαίωση της από τα φορολογικά δικαστήρια, κατέβαλε το 50% του βεβαιωθέντος 

ποσού (Ευρώ 6,7), καταθέτοντας  την υπ’ αριθμ. 12834/21.05.2015 ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης 

επίλυσης φορολογικών διαφορών του άρθρου 63 του Ν 4174/2013. Με τη συγκεκριμένη ενδικοφανή προσφυγή, ζητείται 

να ακυρωθεί και να εξαφανισθεί εν όλω η πράξη καταλογισμού χαρτοσήμου για τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους 

λόγους: 

 

Α. Επί της διενέργειας του επανελέγχου, αφού αντίκειται στις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας. 

Β. Επί του χαρακτηρισμού της δανειακής σχέσης ως αλληλόχρεου (δοσοληπτικού) λογαριασμού. 

Γ. Επί της εσφαλμένης υπαγωγής της δανειακής σχέσης σε τέλη χαρτοσήμου. 

Δ. Επί της υπαγωγής της δανειακής σύμβασης στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).  
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Ε. Επί του εσφαλμένου υπολογισμού των τελών χαρτοσήμου. 

 

Με το υπ’ αριθμ. 18843/4.11.2015 ενημερωτικό σημείωμα, η διεύθυνση επίλυσης διαφορών ενημέρωσε την Εταιρεία ότι 

δεν εκδόθηκε απόφαση εντός της προβλεπόμενης νόμιμης προθεσμίας και συνεπώς η ενδικοφανής προσφυγή έχει 

σιωπηρά απορριφθεί. Έτσι η Εταιρεία κατέθεσε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών την προσφυγή με αριθ. καταχ. 

ΠΡΦ1115/6.11.2015 η οποία εκδικάστηκε την 7/2/2017. 

 

Επιπλέον, διενεργήθηκε επανέλεγχος της διαχειριστικής χρήσης 2011/2012, από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ, που περιορίστηκε στα 

θέματα έμφασης που είχαν διατυπωθεί στο φορολογικό πιστοποιητικό της εν λόγω χρήσης. Ο φορολογικός επανέλεγχος 

ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2014, με την έκδοση των υπ’ αριθμ. 1659/22.07.2014 & 1660/22.07.2014, οριστικών 

πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και χαρτοσήμου, αντίστοιχα.  

 

Το συνολικό ποσό χαρτοσήμου πλέον των προσαυξήσεων που καταλογίστηκε από τις αρχές, στα πλαίσια του 

επανελέγχου της χρήσης 2011/2012 ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 18,2, χρησιμοποιώντας το ίδιο σκεπτικό όπως είχε 

διατυπωθεί με τον αρχικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2009/2010. Η Εταιρεία πιστεύοντας ότι θα δικαιωθεί, όπως 

και στην αντίστοιχη πράξη καταλογισμού χαρτοσήμου για την διαχειριστική χρήση 2009/2010, κατέβαλε το 50% του 

καταλογισθέντος ποσού και κατέθεσε ενδικοφανή προσφυγή που απορρίφθηκε σιωπηρώς. Στη συνέχεια η Εταιρεία 

κατέθεσε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών την προσφυγή με αριθ. καταχ. ΠΡΦ1432/14.11.2014. Το Διοικητικό Εφετείο 

Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 2962/2015 απόφασή του, έκανε εν συνόλω δεκτή τη προσφυγή της Εταιρείας. 

 

Για τον επανέλεγχο του χαρτοσήμου για τη χρήση 2009/2010 η Εταιρεία έχει εξοφλήσει το επιβληθέν ποσό των Ευρώ13,4. 

Το 50% καταβλήθηκε σαν προκαταβολή ενώ το υπόλοιπο 50% συμψηφίστηκε με το επιστρεπτέο ποσό, μετά την θετική 

για την Εταιρεία απόφαση 2962/2015 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για τη χρήση 2011/2012. Με δεδομένη την θετική 

απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η Εταιρεία έχει καταχωρήσει το προαναφερθέν ποσό των Ευρώ13,4 εκ στις 

απαιτήσεις της από το Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα στις Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις. 

 

Η Εταιρεία ανέκαθεν πίστευε στην τελική δικαίωση της από τα φορολογικά δικαστήρια. Έτσι, για τις φορολογικές χρήσεις 

που έληξαν την 31 Μαρτίου 2011, 2013, 2014 2015, 2016 και 2017 αντίστοιχα, κατά τις οποίες διενεργήθηκαν ανάλογες 

συναλλαγές, η Εταιρεία δεν σχημάτισε ανάλογη πρόβλεψη για ενδεχόμενη υποχρέωση καταβολής χαρτοσήμου.  

 

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 3201/2017 απόφασή του έκανε δεκτή στο σύνολό της την προσφυγή της 

Vodafone Ελλάδας, με την οποία η Εταιρεία ζητούσε την ακύρωση της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού επιβολής 

τελών χαρτοσήμου από τις φορολογικές αρχές, επί της δανειακής σύμβασης με την Vodafone Overseas Finance Ltd. Η 

ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία την 27 Σεπτεμβρίου 2017 και οι φορολογικές Αρχές, ολοκλήρωσαν την 

διαδικασία συμψηφισμού όλου του ποσού που ανήρχετο σε Ευρώ 13,4 που είχε καταβάλει η Εταιρεία για την υπόθεση την 

29 Σεπτεμβρίου 2017 με φόρους που ήταν πληρωτέοι τον Σεπτέμβριο 2017. 

 

Εξέταση Απομείωσης 

Μετά από την εξέταση απομείωσης της υπεραξίας, που αφορά στις εξαγορές και απορροφήσεις θυγατρικών εταιρειών 

που δραστηριοποιούνταν στον τομέα τηλεπικοινωνιών, δεν προέκυψε ζημία απομείωσης. Περισσότερες πληροφορίες 

αναφέρονται στις σημειώσεις 4 «Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης» και 14 «Υπεραξία» των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Μακροοικονομικό Περιβάλλον 

 

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ευμετάβλητο. Σε συνέχεια των ελέγχων 

κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 Ιουνίου 2015, οι εγχώριες συναλλαγές και οι συναλλαγές με τους ξένους 

προμηθευτές και πιστωτές επηρεάστηκαν ως αποτέλεσμα των ορίων για όλες τις αναλήψεις από ΑΤΜ και των 

περιορισμών στις πληρωμές στο εξωτερικό. Η Εταιρεία είχε αρχικά επηρεαστεί, καθώς αντιμετώπισε καθυστερήσεις στις 

πληρωμές των πελατών. Επιπροσθέτως, καθώς ο δανεισμός της Εταιρείας οφείλεται εξ’ ολοκλήρου σε πιστωτές 

(εταιρείες ομίλου Vodafone) εκτός Ελλάδας και οι λειτουργίες της Εταιρείας στην Ελλάδα εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό 

από ξένους προμηθευτές, η Εταιρεία ζητά και λαμβάνει έγκριση από τις αρμόδιες αρχές για να χρησιμοποιήσει ταμειακά 

διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα που διακρατούνται στην Ελλάδα προκειμένου να εξυπηρετήσουν πληρωμές εκτός 

Ελλάδος. 

 

Κατά το οικονομικό έτος 2017 παρατηρήθηκε μικρή βελτίωση στους μακροοικονομικούς δείκτες της Ελλάδας, όχι όμως 

στο επίπεδο των αρχικών σχετικών προβλέψεων. Η αναμενόμενη επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ μέσα 

στο οικονομικό έτος 2018 και η προβλεπόμενη διατήρηση μιας θετικής αύξησης στην ιδιωτική κατανάλωση στην Ελλάδα 

την ίδια περίοδο, εφόσον επιβεβαιωθούν, θα βοηθήσουν το στόχο της Εταιρείας για ενίσχυση του κύκλου εργασιών από 

υπηρεσίες. Δεδομένης όμως της αβεβαιότητας γύρω από τις πραγματικές εξελίξεις των μακροοικονομικών θεμάτων, 

καθώς και της εξάρτησης της πορείας τους από συμφωνίες και διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της χώρας, η Εταιρεία 

συνεχίζει να παρακολουθεί στενά το μακροοικονομικό περιβάλλον και να προετοιμάζεται για διαφορετικά σενάρια, 

σύμφωνα με την υφιστάμενη πολιτική διαχείρισης κινδύνων της ιδίας και του Ομίλου Vodafone. 
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Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 

 

Κίνδυνος αγοράς 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο κίνδυνος αυτός απορρέει κυρίως από την υπηρεσία περιαγωγής η οποία εκφράζεται σε SDR και μετατρέπεται σε 

δολάρια ΗΠΑ ή σε ευρώ. Επειδή όμως η εκκαθάριση των σχετικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων από αυτές τις 

συναλλαγές πραγματοποιείται σε σύντομη χρονική περίοδο (40-60 μέρες), ο σχετικός συναλλαγματικός κίνδυνος είναι 

περιορισμένος και γι’ αυτό το λόγο η Εταιρεία δεν προβαίνει σε συμφωνίες αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου. 

Επιπρόσθετα ο συναλλαγματικός κίνδυνος μειώνεται, καθότι οποιαδήποτε αλλαγή ισοτιμιών στα έξοδα αντισταθμίζεται 

από αντίστοιχη αλλαγή στα έσοδα. 

 

Κίνδυνος τιμών 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο διακύμανσης της εύλογης αξίας των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών της στοιχείων που μπορεί να επηρεάσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς σχετικά κέρδη ή 

ζημίες από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας θα ενσωματωθούν στα αποτελέσματα της, όταν τα στοιχεία αυτά 

πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά τη χρήση 31 Μαρτίου 2017 αναγνωρίστηκε απομείωση της 

συμμετοχής της Forthnet η οποία επηρέασε τα αποτελέσματα (Σημ. 17). 

 

Κίνδυνος ταμειακών ροών 

Η Εταιρεία διατηρεί το δανεισμό της σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου (Euribor) τα οποία την εκθέτουν σε επιτοκιακό 

κίνδυνο ταμειακών ροών. Το γεγονός ότι το σύνολο του δανεισμού βασίζεται σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου, έχει ως 

αποτέλεσμα οι επιπτώσεις των διακυμάνσεων των επιτοκίων στα αποτελέσματα χρήσης της Εταιρείας και στις 

ταμειακές ροές των λειτουργικών του δραστηριοτήτων να είναι σημαντικές. Την 31 Μαρτίου 2017 εάν τα επιτόκια ήταν 

1% μεγαλύτερα / (μικρότερα), οι ζημίες προ φόρων της Εταιρείας θα είχαν αυξηθεί  / (μειωθεί) κατά Ευρώ 6,8 (31 Μαρτίου 

2016: Ευρώ 6,2). 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αναφέρεται κυρίως στην μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των πελατών μας. Το 

γεγονός ότι οι απαιτήσεις της Εταιρείας προέρχονται από μεγάλο πλήθος πελατών / συνδρομητών, μειώνει σημαντικά 

τον κίνδυνο.  

 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στον πιστωτικό κίνδυνο των πελατών της. Για τους πελάτες λιανικής ο κίνδυνος αυτός 

περιορίζεται εφαρμόζοντας διαδικασίες αυτόματης φραγής ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων. Για τους εταιρικούς πελάτες 

γίνεται αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας πριν από την υπογραφή σύμβασης και την έναρξη παροχής υπηρεσιών με 

αποτέλεσμα να μειώνεται ο πιστωτικός κίνδυνος. 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος σε ότι αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα κρίνεται περιορισμένος λόγω του ότι η Εταιρεία δεν διακρατεί 

σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα, αλλά τα χρησιμοποιεί για μείωση των δανειακών της υποχρεώσεων. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Η συνεπής διαχείριση κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την ύπαρξη επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και την 

εξασφάλιση επαρκών ορίων χρηματοδότησης. 

 

Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς το ποσό του δανεισμού καθώς και την αναλογία αυτού προς τις συνολικές υποχρεώσεις, τη 

σύνθεση των συνολικών υποχρεώσεων, και διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη 

επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες πιστώσεις προς χρήση.  

 

Στρατηγική εξέλιξη της Εταιρείας κατά το οικονομικό έτος 2017 και προβλεπόμενη πορεία 

 

Κατά το οικονομικό έτος 2017, η Εταιρεία, συνέχισε να ακολουθεί τη στρατηγική της παροχής υψηλής ποιότητας 

εξυπηρέτησης και υπηρεσιών στους τομείς της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, του Internet και της τηλεόρασης. 

 

Τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες παρουσίασαν μικρή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ως αποτέλεσμα της 

αύξησης της συνδρομητικής βάσης σταθερής τηλεφωνίας και τηλεόρασης και της στοχευμένης τιμολογιακής πολιτικής 

στην κινητή τηλεφωνία. Την ίδια ώρα, τα λειτουργικά έξοδα διατηρήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, οδηγώντας σε αύξηση του 

περιθωρίου EBITDA. 

 

Η προσήλωση της Εταιρείας στους τομείς της εξυπηρέτησης και συνολικής ικανοποίησης των πελατών της, μέσω 

συνεχών βελτιώσεων στις εσωτερικές διαδικασίες και παρουσίασης νέων δυνατοτήτων εξυπηρέτησης επιβεβαιώθηκε 

για μία ακόμη χρονιά, όπως αποδεικνύει η διατήρηση της πρώτης θέσης στους σχετικούς δείκτες της αγοράς 

τηλεπικοινωνιών. 
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Οι επενδύσεις της Εταιρείας στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας συνεχίστηκαν, οδηγώντας σε επιπλέον βελτίωση της 

κάλυψης 4G για υψηλές ταχύτητες mobile internet, καθώς και σε βελτίωση της ποιότητας κλήσεων – τομέας όπου η 

Εταιρεία κατέκτησε την 1η θέση μεταξύ όλων των παρόχων σε σχετική ανεξάρτητη μελέτη. Παράλληλα, ξεκίνησε η 

υλοποίηση του ιδιόκτητου δικτύου σταθερής τηλεφωνίας νέας γενιάς (NGA - Next Generation Access) σε τέσσερα Αστικά 

Κέντρα (Φρεαττύδα, Παγκράτι, Γηροκομείο, Νέος Κόσμος). 

 

Εμπορικά η ανάπτυξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών, βασιζόμενων στην ανάλυση των απαιτήσεων των συνδρομητών στη 

βέλτιστη εξυπηρέτησή τους, συνεχίστηκε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Vodafone One Net, ένα μοναδικό 

προϊόν στην ελληνική αγορά, που απευθύνεται σε εταιρείες κάθε μεγέθους. Το Vodafone One Net επιτρέπει την πλήρη 

σύγκλιση της σταθερής και κινητής επικοινωνίας των εταιρικών συνδρομητών της Εταιρείας, παρέχοντας πολλές νέες 

ευκολίες στη διαχείριση κλήσεων, και μειώνοντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις για επενδύσεις από τη μεριά των πελατών 

σε τηλεφωνικά κέντρα χάρη στη χρήση τεχνολογίας cloud. 

 

Για το επόμενο έτος, η Εταιρεία θα συνεχίσει να εφαρμόζει την επιτυχημένη στρατηγική της, εστιάζοντας στην ανάπτυξη 

δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη όλων των συνδρομητών της με υψηλές ταχύτητες δεδομένων, 

στην περαιτέρω ανάπτυξη συνδυαστικών υπηρεσιών μέσω της αύξησης των συνδρομητών σταθερής 

τηλεφωνίας/internet και τηλεόρασης, στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών που να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες 

των συνδρομητών, και στη συνεχή επένδυση στην καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών της αγοράς. Σημαντικό στοιχείο της 

στρατηγικής αυτής αποτελεί η επιτάχυνση της ανάπτυξης του νέου δικτύου NGA της Εταιρείας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 

Πάτρα, Ιωάννινα και Βόλο, καθώς και η εισαγωγή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε ευρεία κλίμακα, υπηρεσιών Fiber to the 

Home, που αποτελούν τον πλέον προηγμένο τρόπο παροχής υπηρεσιών internet υπέρ-υψηλής ταχύτητας. Χάρη στο 

ιδιόκτητο δίκτυο NGA που αναπτύσσει, η Vodafone Ελλάδας προσβλέπει τόσο σε βελτίωση των εμπορικών της επιδόσεων 

στον τομέα της λιανικής, όσο και στην ανάπτυξη νέων εσόδων από την παροχή χονδρικών υπηρεσιών προς άλλους 

παρόχους σταθερής τηλεφωνίας και internet. 

 

Μεταγενέστερα γεγονότα που επηρεάζουν τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα μεταγενέστερα της 31 Μαρτίου 2017, τα οποία πρέπει να γνωστοποιηθούν 

σε αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι τα ακόλουθα: 

 Το Ιούλιο 2017 η εταιρεία προχώρησε σε εκποίηση της συμμετοχής της στη Rural Connect 

 Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 3201/2017 απόφασή του έκανε δεκτή στο σύνολό της την προσφυγή 

της Vodafone Ελλάδας, με την οποία η Εταιρεία ζητούσε την ακύρωση της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού 

επιβολής τελών χαρτοσήμου από τις φορολογικές αρχές, επί της δανειακής σύμβασης με την Vodafone Overseas 

Finance Ltd. Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία την 27 Σεπτεμβρίου 2017 και οι φορολογικές Αρχές, 

ολοκλήρωσαν την διαδικασία συμψηφισμού όλου του ποσού 2017 με φόρους που ήταν πληρωτέοι τον Σεπτέμβριο 

2017. Το ποσό που είχε καταβάλει η Εταιρεία για την υπόθεση ανήρχετο σε Ευρώ 13,4 και ο συμψηφισμός έλαβε χώρα 

την 29 Σεπτεμβρίου 2017. 

 
 

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

& Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Οικονομικός Διευθυντής 

  

  

  

Χάρης Μπρουμίδης Νικόλαος Παρασκευόπουλος 
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Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (η «Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Μαρτίου 

2017, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και 

μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων 

από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό 

μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, 

καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις 

γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση  του ελεγκτή 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 

εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 

έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης 

την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 

εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της 

ελεγκτικής μας γνώμης. 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

την οικονομική θέση της Εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ κατά την 31η 

Μαρτίου 2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
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α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί  σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/3/2017. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

 

 

 

 

          Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2017 

 

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς             Ο Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία        

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές                                           

Λεωφόρος Κηφισίας 268      

152 32  Χαλάνδρι               Δημήτριος Σούρμπης 

ΑΜ ΣΟΕΛ 113                              Αρ Μ ΣΟΕΛ 16891 
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2017 
Οικονομική χρήση από 1 Απριλίου 2016 έως 31 Μαρτίου 2017 
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Κατάσταση οικονομικής θέσης 
 

 

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Σημ. 31 Μαρτίου 2017 31 Μαρτίου 2016 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

  
 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
 

  
 

Ενσώματα πάγια στοιχεία 11 446,6  459,3  

Τηλεπικοινωνιακές άδειες 12 278,8  306,0  

Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 13 62,6  67,7  

Υπεραξία 14 125,7  125,7  

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες 15 24,5  24,5  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 16 2,6  3,8  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
 

- 17,2  

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
 

17,8  14,9  

    958,6  1.019,1  

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
 

  
 

Αποθέματα 17 5,4  8,7  

Εμπορικές απαιτήσεις 18 133,6  131,7  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 19 49,1  55,2  

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 10 4,9  2,4  

Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα 20 5,1  5,1  

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 20 138,7  98,4  

    336,8  301,5  

Σύνολο ενεργητικού   1.295,4  1.320,6  

  
  

 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
  

 
Μετοχικό κεφάλαιο 21 184,8  184,8  

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 21 182,4  182,4  

Λοιπά αποθεματικά 22 177,7  177,8  

Αποτελέσματα εις νέο 
 

(244,9) (232,8) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   300,0  312,2  

  
  

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
  

 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 
  

 
Μακροπρόθεσμα δάνεια 24 671,2  487,4  

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 25 10,9  9,3  

Επιχορηγήσεις 26 15,8  17,3  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 10 0,6  - 

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 27 14,4  10,3  

Έσοδα επομένων χρήσεων 28 12,3  16,9  

    725,2  541,2  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

  
 

Προμηθευτές 29 175,2  161,3  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 
 

- 205,2  

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

- 0,2  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 30 72,7  82,1  

Επιχορηγήσεις 26 1,4  1,7  

Έσοδα επομένων χρήσεων 28 20,9  16,7  

    270,2  467,2  

Σύνολο υποχρεώσεων   995,4  1.008,4  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   1.295,4  1.320,6  

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Οι αναταξινομήσεις κονδυλίων της κατάστασης οικονομικής θέσης παρουσιάζονται αναλυτικά στη Σημείωση 5 

«Αναταξινομήσεις κονδυλίων». 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Λοιπών συνολικών εισοδημάτων 

 

 

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Σημ. 2017 2016 

Έσοδα 6 853,4  843,3  

Κόστος πωλήσεων 7 (578,0) (585,5) 

Μικτό κέρδος 
 

275,4  257,8  

Άλλα έσοδα 6 6,6  6,3  

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7 (186,9) (198,1) 

Έξοδα διάθεσης 7 (69,3) (59,7) 

Λοιπά κέρδη - ζημίες 8 4,7  4,7  

Κέρδη προ τόκων και φόρων 
 

30,5  11,0  

  
  

 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 9 (25,1) (26,9) 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 
 

5,4  (15,9) 

  
  

 
Φόρος εισοδήματος 10 (16,6) (13,6) 

Ζημίες χρήσης   (11,2) (29,5) 

  
  

 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα 

 
  

 
Ποσά τα οποία δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα 

 
  

 
Αναλογιστικές (ζημίες) / κέρδη 

 
(1,3) 2,1  

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών ζημιών / (κερδών) 
 

0,4  (0,5) 

  
  

 
Ποσά τα οποία ενδέχεται να μεταφερθούν στα αποτελέσματα 

 
  

 
Μεταβολή αξίας διαθεσίμων προς πώληση 

 
- (2,2) 

Αναβαλλόμενοι φόροι επί της μεταβολής αξίας διαθεσίμων προς 

πώληση  
- 0,8  

Προσαρμογή αναταξινόμησης λόγω απομείωσης διαθεσίμων προς 

πώληση  
- 5,3  

Αναβαλλόμενοι φόροι επί της προσαρμογής αναταξινόμησης λόγω 

απομείωσης διαθεσίμων προς πώληση  
- (1,7) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης   (12,1) (25,7) 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
 

 

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) 
Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Διαφορές 

έκδοσης 

μετοχών 

υπέρ το 

άρτιο 

Λοιπά 

αποθεματικά 

Αποτελέσματα εις 

νέο 

Σύνολο 

ιδίων 

κεφαλαίων 

1 Απριλίου 2015 184,8  182,4  171,2  (201,4) 337,0  

Μεταφορά αναλογιστικών ζημιών 

από τα λοιπά αποθεματικά στα 

αποτελέσματα εις νέο 

- - 3,5  (3,5) - 

1 Απριλίου 2015 

αναδιατυπωμένη 
184,8  182,4  174,7  (204,9) 337,0  

Καθαρές ζημίες χρήσης - - - (29,5) (29,5) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα - - 2,1  1,6  3,7  

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήματα 
- - 2,1  (27,9) (25,8) 

Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων 

προαίρεσης 
- - 1,0  - 1,0  

31 Μαρτίου 2016 184,8  182,4  177,8  (232,8) 312,2  

Καθαρές ζημίες χρήσης - - - (11,2) (11,2) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - (0,9) (0,9) 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήματα 
- - - (12,1) (12,1) 

Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων 

προαίρεσης 
- - (0,1) - (0,1) 

31 Μαρτίου 2017 184,8  182,4  177,7  (244,9) 300,0  

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών 
 

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Σημ. 2017 2016 

Λειτουργικές δραστηριότητες 
 

  
 

Κέρδη / (ζημίες) χρήσης 
 

(11,2) (29,5) 

Φόρος εισοδήματος 10 16,6  13,6  

Αποσβέσεις 
 

172,2  175,3  

Χρηματοοικονομικά έξοδα 9 25,1  26,9  

Απομείωση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 8 1,2  5,3  

Συναλλαγματικές διαφορές 8 (0,4) (0,1) 

Κέρδη από πώληση ενσώματων πάγιων στοιχείων 
 

(3,4) (2,2) 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 18 15,1  15,9  

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 25 6,2  5,9  

Πρόβλεψη απομείωσης ενσώματων παγίων στοιχείων 11 (2,1) (2,7) 

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν 
 

- (4,9) 

Έσοδα από επιχορηγήσεις 26 (1,8) (1,5) 

Έξοδα προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών 
 

3,4  - 

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 
 

3,3  (1,1) 

Μείωση απαιτήσεων 
 

(13,8) (8,3) 

Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων 
 

(3,3) 17,1  

Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

εκτός εισφορών εργαζομένων  
(5,2) (5,7) 

Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες   201,9  204,0  

  
  

 
Πληρωθέντες φόροι εισοδήματος 

 
(1,2) - 

Πληρωθέντες τόκοι 
 

(6,9) (9,9) 

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες   193,8  194,1  

  
  

 
Επενδυτικές δραστηριότητες 

 
  

 
Αγορές ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 

 
(123,8) (127,0) 

Έσοδα από πώληση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 
 

6,2  5,6  

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες   (117,6) (121,4) 

  
  

 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

 
  

 
Δάνεια αναληφθέντα 24 114,1  123,3  

Αποπληρωμή δανεισμού 24 (150,0) (115,0) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   (35,9) 8,3  

Καθαρή αύξηση στο ταμείο, ταμειακά ισοδύναμα και στα δεσμευμένα 

ταμειακά διαθέσιμα 
  40,3  81,0  

  
  

 
Μεταβολή στο ταμείο, ταμειακά ισοδύναμα και στα δεσμευμένα 

ταμειακά διαθέσιμα  
  

 

Ταμείο, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα στην 

αρχή της χρήσης 
20 98,4  17,4  

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 20 40,3  81,0  

Ταμείο, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα στο 

τέλος της χρήσης 
20 138,7  98,4  

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Οι αναταξινομήσεις κονδυλίων της κατάστασης οικονομικής θέσης αναλύονται στη Σημείωση 5 «Αναταξινομήσεις 

κονδυλίων». 
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Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 

1. Γενικά 
 

Η VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (στο εξής «Εταιρεία» ή «Vodafone Ελλάδας») 

ιδρύθηκε ως Ανώνυμη Εταιρεία στην Αθήνα και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό (ΑΡ. ΜΑΕ) 

26089/01ΑΤ/Β/92/276/04. Η Εταιρεία είναι επίσης εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό (αρ. Γ.Ε.ΜΗ) 

000828201000. 

 

Η έδρα της Εταιρείας είναι στην οδό Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι, Αθήνα. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι 

www.vodafone.gr. 

 

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας αφορά την παροχή τηλεπικοινωνιακών και συναφών υπηρεσιών. 

 

Η Εταιρεία ανήκει στον Όμιλο Vodafone Plc, είναι κατά 99.87% θυγατρική της Vodafone Europe BV και η τελική μητρική 

εταιρεία είναι η Vodafone Group Plc με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 14 Νοεμβρίου 

2017 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού  της Εταιρείας την 31 Μαρτίου 2017 ήταν 1.636 άτομα (31 Μαρτίου 2016: 

1.676 άτομα). 

 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης 
 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Vodafone 

Ελλάδας, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα κατά το 50% της εταιρείας «Victus Networks Ανώνυμη 

Εταιρεία», ως κοινή επιχείρηση που ενοποιείται με την μέθοδο ενσωμάτωσης μεριδίων για τη χρήση που έληξε την 31 

Μαρτίου 2017. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Με τους όρους «χρήση 2017», «(οικονομικό) έτος 2017» ή «2017» εννοείται η διαχειριστική χρήση από 1 Απριλίου 2016 έως 

31 Μαρτίου 2017, ενώ με τους όρους «η χρήση 2016», «το έτος 2016» ή «το 2016» εννοείται η διαχειριστική χρήση από 1 

Απριλίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2016. 

 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 10 η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να συντάξει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,  

εφόσον η Εταιρεία, οι θυγατρικές και οι συγγενείς της ενοποιούνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της τελικής 

μητρικής εταιρείας, Vodafone Group Plc, η οποία δημοσιεύει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με 

τα ΔΠΧΑ.  

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Vodafone Group Plc δημοσιεύονται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 

http://www.vodafone.com/content/index/investors.html. 

 

Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απεικονίζονται σε εκατομμύρια Ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται 

διαφορετικά. 

 

Η ετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών 

λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. 

Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία 

σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια της 

χρήσης υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης 

σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς 

τους υπολογισμούς. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, 

ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 

4. 

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και 

διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της 

παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των 

νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

 

 

http://www.vodafone.gr/
http://www.vodafone.com/content/index/investors.html
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Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία την 1 Απριλίου 2016 
 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες»  

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία 

από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’.  

 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης»  

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό 

των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση 

επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.   

 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις»  

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης 

προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   

 

ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, 

την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις 

των λογιστικών πολιτικών.   

 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.  

 

 ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από 

«διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο 

για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 

 

 ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας 

συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν 

συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης 

του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν 

απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.  

 

 ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών 

προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις 

και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 

 

 ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση 

χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες που θα υιοθετηθούν από την Εταιρεία σε μεταγενέστερες περιόδους 
 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο 

αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που 

εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και 

αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης 

της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις.  

 

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) “Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης” (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη συνθήκη, να επιμετρούν 

χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης (negative 

compensation) στο αναπόσβεστο κόστος η στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη 

αξία μέσω αποτελεσμάτων. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εφαρμόσει νωρίτερα τις τροποποιήσεις καθώς δεν έχουν υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1 Ιανουαρίου 2018) 
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Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο 

αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του 

ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει 

μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η 

βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των 

αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις 

υπηρεσίες. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις.  

 

Το ΔΠΧΑ 15 παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο, βασισμένο σε πέντε στάδια για τον προσδιορισμό και την αναγνώριση των 

εσόδων που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις με πελάτες. Απαιτεί οι οντότητες να επιμερίζουν το έσοδο 

από συμβάσεις σε επιμέρους υποσχέσεις, δηλαδή υποχρεώσεων εκτέλεσης, σε μια σχετική ατομική τιμή πώλησης, 

βασιζόμενες στο μοντέλο των πέντε σταδίων.  

 

Το νέο πρότυπο θα εφαρμοστεί από την Εταιρεία από την 1 Απριλίου 2018. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15, η 

Εταιρεία θα εφαρμόσει πλήρως το πρότυπο για την περίοδο 2018/19. Αναφορικά με τις προηγούμενες περιόδους, θα 

αναγνωρίσει το σωρευτικό αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 15 για όλες τις συμβάσεις που δεν θα έχουν ακόμα 

ολοκληρωθεί κατά την 1 Απριλίου 2018, με αναπροσαρμογή στο αρχικό υπόλοιπο των ιδίων κεφαλαίων την 1 Απριλίου 

2018 (μέθοδος σωρευτικής αναπλήρωσης).  

 

Η Εταιρεία είναι ακόμα στο στάδιο της ποσοτικοποίησης των επιπτώσεων αυτού του προτύπου το οποίο αναμένεται να 

έχει σημαντική επίπτωση στα λειτουργικά αποτελέσματα καθώς και στην χρηματοοικονομική της θέση. Ειδικότερα, 

αναμένονται τα ακόλουθα ενδεικτικά αποτελέσματα : Στην περίπτωση των συμβάσεων με επιδοτούμενα προϊόντα (ή 

υπηρεσίες) παραδοτέα εκ των προτέρων (π.χ. συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με συσκευή), σήμερα η Εταιρεία 

αναγνωρίζει έσοδα για συσκευή και λοιπού εξοπλισμού, όταν το περιουσιακό στοιχείο μεταφέρεται στον πελάτη και με 

βάση την αντίστοιχη χρέωση. Σύμφωνα με τo ΔΠΧΑ 15, ένα μεγαλύτερο τμήμα των συνολικών εσόδων αναλογεί στα 

προϊόντα που παραδίδονται εκ των προτέρων, με βάση την σχετική ατομική τιμή πώλησης του περιουσιακού στοιχείου 

σε μια σύμβαση, η οποία θα οδηγήσει σε υψηλότερα έσοδα από την πώληση των συσκευών και λοιπού εξοπλισμού και 

χαμηλότερα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών. Επίσης, αυτό θα επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα της αναγνώρισης, με 

αποτέλεσμα την προγενέστερη αναγνώριση του εσόδου. Η διαφορά μεταξύ των εσόδων και της χρέωσης του πελάτη θα 

αναγνωρίζεται ως συμβατικό περιουσιακό στοιχείο (contract asset), μια απαίτηση που προκύπτει από πελάτες με 

εξασφαλισμένες ταμειακές ροές στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.  

 

Επίσης, οι προμήθειες πωλήσεων και άλλα έξοδα απόκτησης πελατών που απορρέουν άμεσα από την εξασφάλιση 

συμβάσεων με πελάτες καταχωρούνται ως έξοδα με την πραγματοποίηση τους. Το ΔΠΧΑ 15 απαιτεί αυτά τα επιπλέον 

έξοδα απόκτησης συμβάσεων να αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν πραγματοποιούνται και να επιμερίζονται 

ως έξοδο κατά την εκτιμώμενη περίοδο διατήρησης του πελάτη. Βάσει των ανωτέρω αναμένεται ότι θα υπάρξει αύξηση 

στο σύνολο του ενεργητικού κατά την αρχική εφαρμογή λόγω της κεφαλαιοποίησης των συμβατικών περιουσιακών 

στοιχείων και του κόστους απόκτησης πελατών. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το νέο πρότυπο ανά σύμβαση. 

 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι 

μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που 

αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το 

οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με 

διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το 

λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. 

Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές 

μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη 

διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές του καταστάσεις.  

 

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές” 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που επιμετρώνται στην εύλογη αξία.  

 

ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες.  

 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία 

των μετοχών” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από την 

αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που 

μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. 

Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να 
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αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο 

εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που 

προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από τα επενδυτικά 

ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στην 

χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να 

μπορεί να τεκμηριωθεί. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

IAS 28 (Τροποποιήσεις) “Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες συμμετοχές τους σε μία  

συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης - με βάση το ΔΠΧΑ 9. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν εφαρμόζεται το 

πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η  Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε 

καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Η Διερμηνεία δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος” (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου 

εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 

έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, 

συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές. Η Διερμηνεία δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016)  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε δύο ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 ΔΠΧΑ 12 “Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες” 

H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12 έχει 

εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση, εκτός της 

υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017.  

 

 ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, τα 

αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές 

σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε 

συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. 

 

 

3. Βασικές λογιστικές αρχές 
 

Συμμετοχές 
 

Θυγατρικές 

Οι συμμετοχές σε θυγατρικές αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μειωμένο με την τυχόν απομείωση της αξίας των 

συμμετοχών. 

 

Από Κοινού Συμφωνίες 

Βάσει του ΔΠΧΑ 11 οι επενδύσεις σε από κοινού συμφωνίες ταξινομούνται είτε ως από κοινού δραστηριότητες είτε ως 

κοινοπραξίες και η ταξινόμηση εξαρτάται από τα συμβατικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κάθε επενδυτή. Η 

Εταιρεία αξιολόγησε τη φύση των επενδύσεων του σε από κοινού συμφωνίες και αποφάσισε ότι αποτελούν κοινή 

δραστηριότητα. Η κοινή δραστηριότητα λογιστικοποιείται βάση της μεθόδου ενσωμάτωσης μεριδίων. 
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Σύμφωνα με τη μέθοδο της ενσωμάτωσης μεριδίων η Εταιρεία λογιστικοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, 

τα έσοδα και τα έξοδα με βάση το μερίδιο της στα οχήματα. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρείας και των 

κοινών επιχειρήσεων απαλείφονται.  

 

Συναλλαγματικές μετατροπές 
 

Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρούνται βάσει του νομίσματος του 

πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»).  

 

Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία των συναλλαγών ή της αποτίμησης όταν τα στοιχεία επανεκτιμώνται. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές 

διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή των νομισματικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την 

ημερομηνία αναφοράς, καταχωρούνται στα αποτελέσματα, εκτός από τις περιπτώσεις που μεταφέρονται στα λοιπά 

συνολικά εισοδήματα αφού έχουν ορισθεί ως μέσα αντιστάθμισης των ταμειακών ροών και αντιστάθμισης καθαρών 

επενδύσεων. Τα κέρδη ή ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές που σχετίζονται με ταμειακά διαθέσιμα ή δανειακές 

υποχρεώσεις παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, στα «Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)-καθαρά». Όλα 

τα λοιπά κέρδη ή ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, στα «Λοιπά 

κέρδη/(ζημιές) - καθαρά». 

 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία περιλαμβάνουν: οικόπεδα, ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίρια, εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων, 

μηχανολογικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό. Τα ενσώματα πάγια 

επιμετρούνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις 

δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων. 

 

Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται ως ξεχωριστό 

πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να 

επιμετρηθεί αξιόπιστα. Η λογιστική αξία του μέρους του παγίου που αντικαθίσταται παύει να αναγνωρίζεται. 

 

Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που πραγματοποιούνται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.  Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη 

σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους ως εξής: 
 

Είδος παγίου Περίοδος απόσβεσης 

Κτίρια - τεχνικά έργα έως 50 έτη 

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός & εγκαταστάσεις 3 έως 25 έτη 

Μεταφορικά μέσα 4 έως 6 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 4 έως 6 έτη 

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων επανεξετάζονται και αναπροσαρμόζονται αν 

κριθεί απαραίτητο στο τέλος κάθε χρήσεως. 

 

Η λογιστική αξία ενός ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου απομειώνεται στην ανακτήσιμη αξία του  όταν η 

λογιστική του αξία υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του. 

 

Τα κέρδη ή οι ζημιές κατά την πώληση προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ των εσόδων από την πώληση και της 

λογιστικής αξίας και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης στο κονδύλι «Λοιπά κέρδη / (ζημιές) καθαρά». 

 

Τηλεπικοινωνιακές άδειες 
 

Οι τηλεπικοινωνιακές άδειες καταχωρούνται στο ιστορικό κόστος. Αυτές οι άδειες έχουν προσδιορισμένη ωφέλιμη ζωή 

και επιμετρούνται στο κόστος μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις. Η απόσβεση υπολογίζεται με τη σταθερή μέθοδο κατά 

τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία ορίζεται με βάση τη διάρκεια της άδειας, συνήθως έως 20 έτη. 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Στα «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» περιλαμβάνονται: 

 

Λογισμικά 

Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 

πραγματοποιούνται. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη συγκεκριμένων λογισμικών προγραμμάτων 
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τα οποία ελέγχονται από την Εταιρεία (ιδιοπαραγόμενο λογισμικό) αναγνωρίζονται ως μέρος των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, όταν πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια: 

 

 Είναι τεχνικά εφικτό να ολοκληρωθεί το λογισμικό, ώστε να είναι διαθέσιμο για χρήση 

 Η διοίκηση της επιχείρησης σκοπεύει να ολοκληρώσει το λογισμικό και να το χρησιμοποιήσει ή να το πουλήσει 

 Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ή να πωληθεί το λογισμικό 

 Αναμένεται να προκύψουν  μελλοντικά οικονομικά οφέλη από το λογισμικό 

 Υπάρχουν επαρκείς τεχνικοί, χρηματοοικονομικοί και άλλοι πόροι για να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του λογισμικού και 

για να χρησιμοποιηθεί ή να πουληθεί το λογισμικό 

 Οι δαπάνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του λογισμικού μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα 

 

Άμεσα σχετιζόμενα κόστη τα οποία κεφαλαιοποιούνται ως μέρος του λογισμικού περιλαμβάνουν αμοιβές προσωπικού για 

την ανάπτυξη του λογισμικού και αναλογία γενικών εξόδων. 

 

Άλλες δαπάνες ανάπτυξης που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσματα. 

Δαπάνες ανάπτυξης που είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί ως έξοδα στα αποτελέσματα δεν αναγνωρίζονται σαν 

περιουσιακό στοιχείο σε επόμενη περίοδο. 

 

Το ιδιοπαραχθέν λογισμικό που έχει αναγνωριστεί σαν άυλο περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται κατά τη διάρκεια της 

ωφέλιμης ζωής του, η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια. 

 

Πελατειακές σχέσεις 

Αφορούν στοιχεία που αναγνωρίστηκαν κατά την απορρόφηση της θυγατρικής Εταιρείας hellas online Α.Ε. στην εύλογη 

αξία τους όπως αυτά είχαν αναγνωριστεί κατά την ημερομηνία εξαγοράς. Οι πελατειακές σχέσεις αποσβένονται στη 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους η οποία είναι 9 - 10 έτη, με τη σταθερή μέθοδο. 

 

Υπεραξία 
 

Η υπεραξία προκύπτει από εξαγορά θυγατρικών και αποτελεί το υπερβάλλον ποσό μεταξύ του αθροίσματος του 

τιμήματος εξαγοράς, του ποσού της μη ελέγχουσας συμμετοχής στην αποκτηθείσα Εταιρεία και της εύλογης αξίας 

οποιασδήποτε προηγούμενης συμμετοχής στην αποκτηθείσα Εταιρεία κατά την ημερομηνία εξαγοράς και της εύλογης 

αξίας των αναγνωρίσιμων καθαρών περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής που αποκτήθηκε. Αν το άθροισμα του 

συνολικού τιμήματος εξαγοράς, της μη ελέγχουσας συμμετοχής που αναγνωρίστηκε και της εύλογης αξίας της 

προηγούμενης συμμετοχής στην αποκτηθείσα Εταιρεία είναι μικρότερο από την εύλογη αξία της καθαρής θέσης της 

θυγατρικής που αποκτήθηκε σε περίπτωση μίας συμφέρουσας αγοράς, η διαφορά αναγνωρίζεται άμεσα στα 

αποτελέσματα. 

 

Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, η υπεραξία που αποκτάται κατά τη συνένωση επιχειρήσεων 

κατανέμεται σε κάθε μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών ή ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών που 

αναμένεται ότι θα επωφεληθούν από τις συνέργειες της συνένωσης. Κάθε μονάδα ή ομάδα μονάδων στις οποίες 

κατανέμεται η υπεραξία αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο μέσα στην Εταιρεία, στο οποίο η υπεραξία παρακολουθείται για 

σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης. Η υπεραξία παρακολουθείται στο επίπεδο λειτουργικού τομέα. 

 

Η υπεραξία υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης σε ετήσια βάση ή συχνότερα αν γεγονότα ή αλλαγές συνθηκών 

υποδηλώνουν πιθανή απομείωση. Η λογιστική αξία της υπεραξίας συγκρίνεται με την ανακτήσιμη αξία της, η οποία είναι η 

μεγαλύτερη της αξίας χρήσης και της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης. Κάθε απομείωση αναγνωρίζεται απευθείας ως 

έξοδο και δεν αναστρέφεται μεταγενέστερα. 

 

Μισθώσεις 
 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως 

λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που 

προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της 

μίσθωσης. 

 

Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας ταξινομούνται 

ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη 

χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων.  

 

Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις 

από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Το μέρος 

του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη 

διάρκεια της μίσθωσης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική 

υποχρέωση. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της 

ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. 
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Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με αόριστη διάρκεια ζωής ή τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι έτοιμα προς χρήση, 

δεν αποσβένονται και ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

αποσβένονται ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική 

αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο 

ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσής του καταχωρείται στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η 

μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσεως. Για τους σκοπούς προσδιορισμού 

της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές 

δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). Οι απομειώσεις που έχουν αναγνωριστεί 

σε προηγούμενες περιόδους σε μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (εκτός της υπεραξίας) εξετάζονται σε κάθε 

ημερομηνία αναφοράς για τυχόν αναστροφή. 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
 

Ταξινόμηση 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: χρηματοοικονομικά 

στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, δάνεια και απαιτήσεις και διαθέσιμα προς πώληση. Η ταξινόμηση 

εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική 

αναγνώριση. 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για εμπορία. Ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ταξινομείται σε αυτή την κατηγορία εάν αρχικώς αποκτήθηκε με σκοπό την 

πώληση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα παράγωγα ταξινομούνται ως κατεχόμενα για εμπορία, εκτός εάν έχουν 

χαρακτηριστεί ως μέσα αντιστάθμισης. Περιουσιακά στοιχεία αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο κυκλοφορούν 

ενεργητικό εάν αναμένεται να πουληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς, αλλιώς ταξινομούνται στο μη 

κυκλοφορούν ενεργητικό. 

 

Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία 

δε διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις 

μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα κονδύλια «Πελάτες και λοιπές 

απαιτήσεις» και «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα» που παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης 

 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την 

κατηγορία, είτε δε μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα μη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εφόσον δεν λήγουν ή η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα 

σε 12 μήνες από την ημερομηνία αναφοράς. 

 

Αναγνώριση και επιμέτρηση 

 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της 

συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις 

αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής, με εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία αποτιμώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων για τα οποία οι δαπάνες συναλλαγής αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα. Οι επενδύσεις παύουν να αναγνωρίζονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει 

ή μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η 

ιδιοκτησία. Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, επιμετρούνται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία. Τα 

δάνεια και απαιτήσεις επιμετρούνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 

επιτοκίου. 

 

Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που 

προκύπτουν, στο κονδύλι «Λοιπά κέρδη/(ζημιές)- καθαρά». Τα έσοδα από μερίσματα από τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων καταχωρούνται στα αποτελέσματα, στα 

«Λοιπά λειτουργικά έσοδα», όταν κατοχυρώνεται το δικαίωμα της Εταιρείας να εισπράξει το μέρισμα.  

 

Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας των διαθέσιμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, νομισματικών και μη, καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. 

 



VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 2017 

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

 

 

 

26 

Όταν τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία πωλούνται ή απομειώνονται, οι 

συσσωρευμένες μεταβολές της εύλογης αξίας που έχουν καταχωρηθεί στα ιδία κεφάλαια, μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα στα «Κέρδη και ζημιές επενδυτικού χαρτοφυλακίου».  

 

Τα έσοδα από τόκους από τις επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως 

μέρος των χρηματοοικονομικών εσόδων. Τα έσοδα από μερίσματα από τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στα αποτελέσματα, στα «λοιπά λειτουργικά έσοδα», όταν κατοχυρώνεται το 

δικαίωμα της Εταιρείας να εισπράξει το μέρισμα. 

 

 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στην 

κατάσταση οικονομικής θέσης, όταν υπάρχει νομικά εκτελεστό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν 

και παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να γίνει διακανονισμός σε καθαρή βάση, ή η ανάκτηση του περιουσιακού στοιχείου και 

ο διακανονισμός της υποχρέωσης να γίνουν ταυτόχρονα. Το νομικά εκτελεστό δικαίωμα δεν πρέπει να εξαρτάται από 

μελλοντικά γεγονότα και πρέπει να ασκείται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών καθώς και σε περιπτώσεις αθέτησης 

των υποχρεώσεων, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της Εταιρείας ή του αντισυμβαλλόμενου. 

 

Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο κόστος 

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί. Ένα χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο ή μία ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είναι απομειωμένο και έχουν 

πραγματοποιηθεί ζημιές απομείωσης, αν και μόνο αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης σαν αποτέλεσμα ενός ή 

περισσότερων γεγονότων που συνέβησαν μετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου (‘ζημιογόνο γεγονός’) 

και αυτό το ζημιογόνο γεγονός (ή γεγονότα) έχει επίδραση στις μελλοντικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου ή της ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, και η επίδραση αυτή μπορεί να 

εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

 

Ενδείξεις απομείωσης μπορεί να αποτελούν τα εξής γεγονότα: σημαντική οικονομική δυσκολία του χρεώστη ή ομάδας 

χρεωστών, καθυστέρηση ή διακοπή πληρωμής τόκων και δόσεων, πιθανότητα χρεοκοπίας ή άλλης χρηματοοικονομικής 

αναδιοργάνωσης και παρατηρήσιμα στοιχεία που δείχνουν μετρήσιμη μείωση στις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές 

ροές. 

 

Αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι υπάρχει ζημιά απομείωσης που αφορά δάνεια και απαιτήσεις, το ποσό της ζημιάς 

επιμετρείται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των 

εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (εξαιρώντας μελλοντικές πιστωτικές ζημιές που δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου. Η λογιστική αξία των 

περιουσιακών στοιχείων μειώνεται με το ποσό της ζημιάς απομείωσης και η ζημιά καταχωρείται στα αποτελέσματα. 

 

Αν σε επόμενη περίοδο, το ποσό της απομείωσης μειωθεί και η μείωση μπορεί αντικειμενικά να συσχετισθεί με γεγονός 

που συνέβη μετά την αναγνώριση της απομείωσης (π.χ. βελτίωση της πιστοληπτικής διαβάθμισης του χρεώστη), η 

αναστροφή της αναγνωρισμένης ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς τα δεδομένα αναφορικά με το κατά πόσον ένα χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχει απομειωθεί. 

 

Για τις επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους ταξινομημένες ως διαθέσιμες προς πώληση, η σημαντική ή παρατεταμένη 

μείωση της εύλογης αξίας της επένδυσης σε επίπεδο χαμηλότερο του κόστους αποτελεί ένδειξη απομείωσης. Αν 

υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, η συσσωρευμένη ζημιά – που υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κόστους αγοράς και της 

τρέχουσας εύλογης αξίας, μείον τις ζημιές απομείωσης του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που 

αναγνωρίστηκαν προηγουμένως ως έξοδο στα αποτελέσματα – μεταφέρεται από τα ιδία κεφάλαια στα αποτελέσματα. Οι 

ζημιές απομείωσης που αναγνωρίστηκαν ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αφορούν μετοχικούς τίτλους δεν 

μπορούν να αναστραφούν μέσω των αποτελεσμάτων. 

 

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης μόνο όταν η Εταιρεία έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε 

καθαρή βάση μεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. Το 

νόμιμο δικαίωμα δεν πρέπει να εξαρτάται από μελλοντικά γεγονότα και πρέπει να μπορεί να εκτελεσθεί κατά τη συνήθη 

πορεία των εργασιών και σε περίπτωση αθέτησης, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της εταιρείας ή του 

αντισυμβαλλομένου. 
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Αποθέματα 
 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το 

κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο πρώτης εισαγωγής πρώτης εξαγωγής (FIFO). Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 

εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας 

αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης. 

 

Εμπορικές απαιτήσεις 
 

Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για προϊόντα που πουλήθηκαν ή υπηρεσίες που 

παρασχέθηκαν σε αυτούς κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας. Εάν η είσπραξη των απαιτήσεων αναμένεται 

να πραγματοποιηθεί εντός 12 μηνών από το τέλος της χρήσης (ή μέσα στη περίοδο που διαρκεί ο κανονικός λειτουργικός 

κύκλος της επιχείρησης εάν είναι μεγαλύτερος από 12 μήνες) καταχωρούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό. Διαφορετικά, 

καταχωρούνται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό. 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Η πρόβλεψη 

επισφαλών απαιτήσεων υπολογίζεται σύμφωνα με ιστορικούς δείκτες για την εισπραξιμότητα συνδρομητών και ιστορικά 

στοιχεία. 

 

Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα 
 

Οι δεσμευμένες καταθέσεις είναι ταμειακά ισοδύναμα τα οποία δεν είναι άμεσα διαθέσιμα προς χρήση. Αυτά τα ταμειακά 

ισοδύναμα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία μέχρι την επέλευση ενός συγκεκριμένου χρονικού σημείου 

ή γεγονότος στο μέλλον. Στις περιπτώσεις που οι δεσμευμένες καταθέσεις αναμένεται να χρησιμοποιηθούν εντός 

διαστήματος ενός έτους από την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης, ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμο 

περιουσιακό στοιχείο. Όμως εάν δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθούν εντός διαστήματος ενός έτους από την ημερομηνία 

της κατάστασης χρηματοοικονομική θέσης, ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο. Οι δεσμευμένες 

καταθέσεις γνωστοποιούνται σε ξεχωριστή γραμμή στην κατάσταση οικονομικής θέσης αλλά συνεκτιμώνται με τα 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα και τις Προθεσμιακές Καταθέσεις άνω των 3 μηνών στον υπολογισμό του δείκτη 

κεφαλαιακής μόχλευσης.  

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις 

όψεως, βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου και τραπεζικές 

υπεραναλήψεις. Στην κατάσταση οικονομικής θέσης, οι τραπεζικές υπεραναλήψεις εμφανίζονται στον δανεισμό στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

Μετοχικό κεφάλαιο 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. 

 

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του 

προϊόντος της έκδοσης. 

 

Επιχορηγήσεις 
 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα 

εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. 

 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, καταχωρούνται σε μεταβατικούς λογαριασμούς και αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να αποζημιώσουν. 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσωμάτων παγίων, περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις ως κρατικές επιχορηγήσεις επόμενων χρήσεων και μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων με τη σταθερή μέθοδο σύμφωνα με την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών περιουσιακών 

στοιχείων. 

 

Εμπορικές Υποχρεώσεις 
 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις πληρωμής προϊόντων και υπηρεσιών που αποκτήθηκαν  

κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας από τους προμηθευτές. Οι εμπορικές υποχρεώσεις καταχωρούνται ως 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όταν η πληρωμή τους πρέπει να πραγματοποιηθεί  μέσα στον επόμενο χρόνο. Αν η 

πληρωμή τους μπορεί να γίνει και πέραν του έτους, τότε καταχωρούνται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
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Προβλέψεις 
 

Οι προβλέψεις, αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως αποτέλεσμα 

γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για τον 

διακανονισμό της δέσμευσης και το ποσό αυτής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

 

Η Εταιρεία, για τους υποσταθμούς που είναι σε λειτουργία, προσδιορίζει πρόβλεψη κόστους για την απομάκρυνση του 

εξοπλισμού και αποκατάσταση του χώρου. 

 

Παροχές στο προσωπικό 
 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων παροχών όσο και 

προγράμματα καθορισμένων εισφορών μετά την έξοδο από την υπηρεσία. 

 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, στο οποίο η Εταιρεία πληρώνει πάγιες 

εισφορές σε μία ξεχωριστή Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση να πληρώσει επιπλέον 

εισφορές, αν τα επενδυμένα περιουσιακά στοιχεία είναι ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν τις αναμενόμενες παροχές για 

την υπηρεσία των εργαζομένων που αφορά την τρέχουσα περίοδο καθώς και προγενέστερες περιόδους. Πρόγραμμα 

καθορισμένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που δεν είναι πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών. 

 

Συνήθως, τα προγράμματα καθορισμένων παροχών καθορίζουν το ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής που θα λάβει ένας 

εργαζόμενος κατά τη συνταξιοδότησή του, η οποία εξαρτάται συνήθως από έναν ή περισσότερους παράγοντες όπως η 

ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και η αποζημίωση. 

 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση οικονομικής θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η 

παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή κατά την ημερομηνία αναφοράς μείον την εύλογη αξία των 

περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από 

ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος. Η παρούσα αξία της 

δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή υπολογίζεται με την προεξόφληση των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών 

εκροών χρησιμοποιώντας επιτόκια υψηλής ποιότητας Ευρωπαϊκών ομολόγων που εκφράζονται στο νόμισμα στο οποίο η 

παροχή θα πληρωθεί και που έχουν διάρκεια που προσεγγίζει τη διάρκεια της σχετικής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. 

Στις χώρες όπου δεν υπάρχει συγκροτημένη αγορά σε τέτοια ομόλογα, χρησιμοποιούνται τα επιτόκια της αγοράς των 

κρατικών ομολόγων. 

 

Το κόστος τρέχουσας απασχόλησης του προγράμματος καθορισμένων παροχών αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων εκτός από την περίπτωση που συμπεριλαμβάνεται στο κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου. Το κόστος 

τρέχουσας απασχόλησης αντανακλά την αύξηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών που προέρχεται από την 

απασχόληση των εργαζομένων μέσα στη χρήση καθώς και μεταβολές λόγω περικοπών ή διακανονισμών. 

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα. 

 

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από εμπειρικές προσαρμογές και από αλλαγές σε αναλογιστικές 

υποθέσεις αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στη χρήση που έχουν προκύψει. 

 

Για τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών, η Εταιρεία πληρώνει εισφορές σε δημόσια ή ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία 

είτε υποχρεωτικά είτε συμβατικά είτε εθελοντικά. Μετά την πληρωμή των εισφορών δεν υφίσταται περαιτέρω δέσμευση 

για την Εταιρεία. Οι εισφορές αναγνωρίζονται σαν κόστος παροχών σε εργαζομένους όταν αυτές καθίστανται πληρωτέες. 

Οι προπληρωμένες εισφορές αναγνωρίζονται σαν περιουσιακό στοιχείο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει 

σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή επιστροφή χρημάτων. 

 

Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης καθίστανται πληρωτέες όταν η Εταιρεία τερματίζει την απασχόληση πριν την 

κανονική ημερομηνία συνταξιοδότησης ή όταν ο εργαζόμενος δέχεται την εθελούσια αποχώρηση με αντάλλαγμα αυτές τις 

παροχές. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές το νωρίτερο από τις ακόλουθες ημερομηνίες: α) όταν η Εταιρεία δεν 

μπορεί πλέον να αποσύρει την προσφορά για αυτές τις παροχές και β) όταν η Εταιρεία αναγνωρίζει έξοδα από 

αναδιοργάνωση που είναι στο πλαίσιο εφαρμογής του ΔΛΠ 37 στα οποία περιλαμβάνεται η πληρωμή παροχών 

τερματισμού της απασχόλησης. Στην περίπτωση που γίνεται προσφορά για εθελούσια αποχώρηση, οι παροχές 

τερματισμού της αποχώρησης υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να αποδεχθούν την 

προσφορά. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς 

προεξοφλούνται. 

 

Δανεισμός 
 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την πραγματοποίηση της 

συναλλαγής.  Στη συνέχεια αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού 
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(καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού 

βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

 

Οι προμήθειες που πληρώνονται κατά την έναρξη της σύμβασης δανεισμού αναγνωρίζονται ως έξοδα για την 

πραγματοποίηση της συναλλαγής όταν είναι πιθανό ότι ένα μέρος ή ολόκληρο το δάνειο θα εκταμιευθεί. Σε αυτή την 

περίπτωση, η αναγνώριση της προμήθειας αναβάλλεται μέχρι την εκταμίευση του δανείου. Όταν δεν υπάρχει κάποια 

ένδειξη ότι η εκταμίευση μέρους ή ολόκληρου του δανείου είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί, η προμήθεια 

κεφαλαιοποιείται σαν προπληρωμή και αποσβένεται κατά τη διάρκεια του σχετικού δανεισμού. 

 

Μερίσματα 
 

Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

 

Αναγνώριση εσόδων 
 

Έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που η Εταιρεία έχει παραδώσει αγαθά ή έχει προσφέρει υπηρεσίες στο πλαίσιο μιας 

συμφωνίας, το ποσό του εσόδου μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα και είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη που 

συνδέονται με τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην Εταιρεία. Έσοδο επιμετρείται στην εύλογη αξία του τιμήματος που 

εισπράχθηκε, άνευ των φόρων επί των πωλήσεων και των εκπτώσεων. 

 

Η Εταιρεία λαμβάνει κυρίως έσοδα από την παροχή των ακόλουθων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: πάγια τέλη από 

κινητή και σταθερή τηλεφωνία, έσοδα αερόχρονου, μηνύματα, αμοιβές διασύνδεσης, υπηρεσίες δεδομένων και παροχής 

πληροφοριών, τέλη σύνδεσης, πωλήσεις εμπορευμάτων καθώς και υπηρεσίες μισθωμένων κυκλωμάτων. 

 

Έσοδα από πάγια τέλη, έσοδα αερόχρονου, και μηνυμάτων από συνδρομητές συμβολαίου αναγνωρίζονται ως έσοδα με 

την παροχή των υπηρεσιών. Τα ατιμολόγητα έσοδα που προκύπτουν από τις υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί, είναι 

δεδουλευμένα κατά τη λήξη της κάθε περιόδου και τα μη δεδουλευμένα έσοδα από υπηρεσίες που θα παρασχεθούν σε 

μελλοντικές περιόδους αναβάλλονται. Τα έσοδα από την πώληση προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών καρτών 

αναβάλλονται μέχρι τη στιγμή που ο πελάτης χρησιμοποιεί το χρόνο ομιλίας, ή λήγει η πίστωση. 

 

Οι αμοιβές διασύνδεσης αναγνωρίζονται κατά το χρόνο παροχής των υπηρεσιών. Έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων και 

παροχής πληροφοριών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τις σχετικές υπηρεσίες και, ανάλογα με τη 

φύση της υπηρεσίας, αναγνωρίζονται είτε στο ακαθάριστο ποσό που χρεώνεται στον πελάτη ή στο εισπρακτέο ποσό από 

την Εταιρεία ως προμήθεια για τη διευκόλυνση της παροχής υπηρεσιών. 

 

Το έσοδο από συνδέσεις/ενεργοπιήσεις πελατών αναβάλλεται και αναγνωρίζεται στην περίοδο κατά την οποία οι 

υπηρεσίες αναμένεται να παρασχεθούν στον πελάτη. 

 

Τα έσοδα από τις πωλήσεις εμπορευμάτων αναγνωρίζονται όταν τα εμπορεύματα παραδίδονται στον τελικό πελάτη και 

οι σημαντικοί κίνδυνοι και ανταμοιβές ιδιοκτησίας των αγαθών περνούν στον αγοραστή. 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

 

Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
 

Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τρέχοντα φόρο και αναβαλλόμενο φόρο. Η φορολογία αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα εκτός εάν αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στην καθαρή 

θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος επίσης αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στην καθαρή 

θέση αντίστοιχα. 

 

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί κατά 

την ημερομηνία ισολογισμού στις χώρες όπου η Εταιρεία λειτουργεί και αποφέρουν κέρδη. Η Διοίκηση αξιολογεί περιοδικά 

τις θέσεις στις φορολογικές δηλώσεις σχετικά με καταστάσεις όπου η φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία. 

Σχηματίζει προβλέψεις, όπου είναι απαραίτητο, σε σχέση με τα ποσά που αναμένονται να πληρωθούν στις φορολογικές 

αρχές. 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης και της 

λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ωστόσο, δεν 

αναγνωρίζονται οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αν προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας. 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή 

παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το 

λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημιά. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί κατά την ημερομηνία ισολογισμού 

και αναμένεται να είναι σε ισχύ όταν η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα ανακτηθεί ή η αναβαλλόμενη φορολογική 

υποχρέωση θα τακτοποιηθεί. 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νόμιμα εκτελεστό δικαίωμα να 

συμψηφίζονται οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις σχετίζονται με φόρους εισοδήματος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή είτε 

στην ίδια επιχείρηση που είναι υπόχρεη φόρου είτε σε διαφορετικές επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες φόρου, όταν υπάρχει 

η πρόθεση να τακτοποιηθούν τα υπόλοιπα σε καθαρή βάση. 

 

Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης 
 

Η Εταιρεία συμμετέχει σε προγράμματα του Ομίλου Vodafone Plc που αφορούν στη χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης 

στους εργαζομένους της σε μετοχές της τελικής μητρικής Εταιρείας, οι οποίες διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο του 

Λονδίνου. Τα δικαιώματα αφορούν τη διάθεση δωρεάν μετοχών με περίοδο κατοχύρωσης τα 3 χρόνια με προϋπόθεση την 

παραμονή του εργαζομένου στην Εταιρεία και την επίτευξη οικονομικών και προσωπικών στόχων (free cash flow). Τα 

δικαιώματα προαίρεσης ακυρώνονται εάν ο εργαζόμενος αποχωρήσει από την Εταιρεία πριν από την κατοχύρωση του 

δικαιώματος. 

 

Η εύλογη αξία των υπηρεσιών των εργαζομένων που λαμβάνονται σε αντάλλαγμα των μετοχών αναγνωρίζεται ως έξοδο. 

Το συνολικό ποσό που θα αναγνωριστεί ως έξοδο καθορίζεται σε σχέση με την εύλογη αξία των χορηγηθέντων 

δικαιωμάτων. 

 

Στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων 
 

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών 

στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 

 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης  
 

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί την διενέργεια εκτιμήσεων και την 

υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς της Διοίκησης, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν την εφαρμογή των λογιστικών 

αρχών καθώς και τα ποσά που περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της 

διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που 

κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη 

των μελλοντικών γεγονότων. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις της Διοίκησης έχουν ως εξής: 

 

Προβλέψεις για αποκατάσταση υποσταθμών 
 

Η πρόβλεψη για αποκατάσταση υποσταθμών υπολογίζεται βάσει του εκτιμώμενου κόστους αποκατάστασης 

προεξοφλημένου στην παρούσα αξία. Η Εταιρεία επαναϋπολογίζει την πρόβλεψη αυτή τουλάχιστον ετησίως. 

 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
 

Η πρόβλεψη επισφαλών πελατών περιλαμβάνει τη διενέργεια συγκεκριμένης πρόβλεψης για όσους πελάτες έχουν 

χαρακτηριστεί επισφαλείς, αλλά και τη διενέργεια πρόβλεψης σύμφωνα με ιστορικούς δείκτες για την εισπραξιμότητα 

συνδρομητών και ιστορικά στοιχεία. Στην παραπάνω διαδικασία έχουν εξαιρεθεί οι απαιτήσεις από τις συνδεδεμένες 

εταιρίες και οι απαιτήσεις από εταιρίες του δημόσιου τομέα, καθώς εκτιμάται ότι δεν συντρέχει κίνδυνος μη είσπραξης 

των απαιτήσεων από τους πελάτες αυτών των κατηγοριών.  

 

Στη χρήση που έληξε 31 Μαρτίου 2017 τα αποτελέσματα της Εταιρείας έχουν επιβαρυνθεί με πρόβλεψη ποσού Ευρώ 15,1 

(2016: Ευρώ15,9). 

 

Επιπλέον πληροφορίες παρέχονται στη Σημείωση 18. 

 

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος 
 

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. 

Υπάρχουν συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Η πρόβλεψη 

για φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για τυχόν 

πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σαν αποτέλεσμα του ελέγχου από τις φορολογικές αρχές . Η Εταιρεία 

αναγνωρίζει αναβαλλόμενη φορολογία στις φορολογικές ζημιές, οι οποίες, στο βαθμό που αυτές αναγνωρίζονται από τις 

φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων, που 

ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. Οι πραγματικός φόρος εισοδήματος μπορεί να διαφέρει από αυτές τις εκτιμήσεις και 

μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. 
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Κεφαλαιοποιήσεις εξόδων 
 

Η Εταιρεία έχει κεφαλαιοποιήσει αμοιβές και έξοδα προσωπικού που προκύπτουν άμεσα από την κατασκευή του δικτύου. 

 

Απομείωση υπεραξίας 
 

Η Εταιρεία αξιολογεί αν υπάρχει απομείωση της υπεραξίας σε ετήσια βάση. Για το λόγο αυτό απαιτείται να εκτιμηθεί η αξία 

χρήσης κάθε μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία έχει επιμεριστεί ποσό υπεραξίας. Η Εταιρεία για να 

προσδιορίσει την αξίας χρήσης, απαιτείται να εκτιμήσει τις μελλοντικές ταμειακές ροές της μονάδας δημιουργίας 

ταμειακών ροών και να επιλέξει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης, με βάση το οποίο θα καθοριστεί η παρούσα αξία 

αυτών των ροών.  

 

Επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με τον έλεγχο απομείωσης περιλαμβάνονται στη Σημείωση 14. 

 

Απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
 

Οι λογιστικές αξίες των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας εξετάζονται για απομείωση όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους δεν είναι ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται το 

ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό, 

αναγνωρίζεται ζημιά απομείωσης, η οποία καταχωρείται απ’ ευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο 

ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ εύλογης αξίας μείον τα απαιτούμενα για την πώληση 

έξοδα και αξίας χρήσης αυτών. Για την εκτίμηση της αξίας χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές 

προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου το οποίο αντανακλά 

τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται με 

αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Για ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν δημιουργεί ανεξάρτητες ταμειακές ροές, το 

ανακτήσιμο ποσό προσδιορίζεται για τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών, στην οποία το περιουσιακό στοιχείο 

ανήκει. Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 

συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώριση της απομείωσης σε προηγούμενες περιόδους δεν συνεχίζουν να υπάρχουν. 

Στην περίπτωση αυτή επαναπροσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου και η ζημιά απομείωσης  

αντιλογίζεται επαναφέροντας τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου στο ανακτήσιμο ποσό του στην έκταση που 

αυτό δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου που θα είχε προσδιοριστεί (καθαρή από αποσβέσεις ή 

απομειώσεις) αν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημιά απομείωσης σε προηγούμενα έτη. 

 

Ωφέλιμες ζωές 
 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής καθώς και της υπολειμματικής αξίας των ενσώµατων παγίων 

καθώς και των άυλων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αναγνωρίζονται είτε µέσω απόκτησής τους είτε µέσω 

συνενώσεων επιχειρήσεων. Η εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου είναι θέµα κρίσης, που βασίζεται 

στην εμπειρία της Εταιρείας από όµοια περιουσιακά στοιχεία. Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιµη ζωή ενός περιουσιακού 

στοιχείου επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαµβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα και τις εκάστοτε συνθήκες 

της αγοράς. 

 

 

5. Αναταξινομήσεις κονδυλίων  
 

Η εταιρεία προέβη στις ακόλουθες αναταξινομήσεις κονδυλίων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 31 Μαρτίου 2016 

για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης και συγκρισιμότητας: 

 

Κατάσταση Οικονομικής θέσης 

Ποσό Ευρώ 1,6 μεταφέρθηκε από τα «Ενσώματα πάγια στοιχεία» στα «Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία». 

Ποσό Ευρώ 5,1 μεταφέρθηκε από τις «Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις» στα «Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα». 

Ποσό Ευρώ 14,3 μεταφέρθηκε από τις «Εμπορικές απαιτήσεις» στις «Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις». 

Ποσό Ευρώ 1,8 μεταφέρθηκε από τα «Αποτελέσματα εις νέο» στα «Λοιπά αποθεματικά». 

Ποσό Ευρώ 2,5 μεταφέρθηκε από τα μακροπρόθεσμα δάνεια στις «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις». 

Ποσό Ευρώ 2,6 μεταφέρθηκε από τις «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» στους «Προμηθευτές». 

 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

Ποσό Ευρώ 15,9 μεταφέρθηκε από τη «Μείωση απαιτήσεων» και εμφανίζεται διακριτά στην «Πρόβλεψη επισφαλών 

απαιτήσεων». 

Ποσό Ευρώ 0,2 μεταφέρθηκε από τη «Αύξηση υποχρεώσεων» και εμφανίζεται διακριτά στην «Πρόβλεψη για αποζημίωση 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» και στις «Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία εκτός εισφορών εργαζομένων». 
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6. Έσοδα 
 

  2017 2016 

Έσοδα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 569,5  580,2  

Έσοδα υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας 191,9  175,2  

Έσοδα πώλησης συσκευών 58,4  55,4  

Λοιπά έσοδα 33,6  32,5  

Σύνολο εσόδων 853,4  843,3  

 

  

 Επιχορηγήσεις 1,8  1,5  

Λοιπά 4,8  4,8  

Σύνολο άλλων εσόδων 6,6  6,3  

 

 

7. Λειτουργικά έξοδα 
 

Ανάλυση λειτουργικών εξόδων ανά λειτουργία 2017 2016 

Κόστος πωληθέντων 578,0  585,5  

Έξοδα διοίκησης 186,9  198,1  

Έξοδα διάθεσης 69,3  59,7  

Σύνολο εξόδων 834,2  843,3  

 

Αποσβέσεις ανά λειτουργία 2017 2016 

Κόστος πωληθέντων 125,5  126,4  

Έξοδα διοίκησης 46,3  47,9  

Έξοδα διάθεσης 0,4  1,0  

Σύνολο αποσβέσεων 172,2  175,3  

 

Ανάλυση λειτουργικών εξόδων ανά είδος 2017 2016 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 79,2  76,1  

Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων 62,8  66,3  

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 104,5  97,0  

Προμήθειες 85,1  89,1  

Τηλεπικοινωνιακά κόστη 186,6  190,7  

Επισκευές και συντηρήσεις 29,1  35,7  

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 26,2  24,9  

Ενοίκια 37,8  37,2  

Φόροι τέλη 4,2  4,4  

Έξοδα μεταφορών & ταξιδιών 5,2  4,2  

Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 114,0  115,6  

Αποσβέσεις τηλεπικοινωνιακές άδειες 34,7  35,1  

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 23,5  24,6  

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 15,1  15,9  

Λοιπές προβλέψεις 0,7  - 

Λοιπά έξοδα 25,5  26,5  

Σύνολο εξόδων 834,2  843,3  

 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 2017 2016 

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 48,1  43,3  

Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις 14,1  15,2  

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 4,9  4,2  

Δικαιώματα προαίρεσης 3,4  3,5  

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 6,2  5,9  

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών 2,5  4,0  

Σύνολο αμοιβών προσωπικού 79,2  76,1  

 

 

 

 



 VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 2017 

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

 

 

33 

8. Λοιπά κέρδη - ζημίες 
 

  2017 2016 

Συναλλαγματικές διαφορές 0,4  0,1  

Κέρδη / (ζημίες) από πώληση ενσώματων πάγιων στοιχείων 3,4  2,2  

Πρόβλεψη απομείωσης ενσώματων παγίων στοιχείων 2,1  2,7  

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν - 4,9  

Απομείωση διαθεσίμων προς πώληση (1,2) (5,2) 

Σύνολο λοιπών κερδών και ζημιών 4,7  4,7  

 

 

9. Χρηματοοικονομικά έξοδα 
 

  2017 2016 

Τόκοι δανείων από συνδεδεμένα μέρη 21,3  24,2  

Εγγυητικές 0,3  0,4  

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 3,5  2,3  

Χρηματοοικονομικά έξοδα 25,1  26,9  

 

 

10. Φόρος εισοδήματος 
 

Με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4334/2015 που δημοσιεύθηκε την 16η Ιουλίου 2015 και του Νόμου 4336/2015 που 

δημοσιεύθηκε την 14η Αυγούστου 2015, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων στην Ελλάδα είναι 

29% και η προκαταβολή φόρου εισοδήματος όλων των κεφαλαιουχικών εταιρειών είναι 100% από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του φορολογικού Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4223/2013, τα μερίσματα που 

διανέμονται σε εταιρείες εντός του ίδιου ομίλου, από τον Ιανουάριο του 2014 και μετά, εξαιρούνται τόσο από το φόρο 

εισοδήματος όσο και από τον παρακρατούμενο φόρο, με την προϋπόθεση μεταξύ άλλων, ότι η Μητρική Εταιρεία 

συμμετέχει στην Εταιρεία που διανέμει το μέρισμα με ποσοστό τουλάχιστον 10% για δύο συνεχόμενα έτη. 

 

Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες 

οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν Ετήσιο Πιστοποιητικό που 

προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που 

διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Από τη 

χρήση 2016 και μετά με βάση το άρθρο 56 του Ν.4410/2016 το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό είναι προαιρετικό.  

Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην Εταιρεία «Έκθεση 

Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο 

Υπουργείο Οικονομικών. 

 

Για την Εταιρεία οι Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης για τις οικονομικές χρήσεις που λήγουν από την 31 Μαρτίου 2011 

έως την 31 Μαρτίου 2016 έχουν εκδοθεί χωρίς ουσιαστικές προσαρμογές όσον αφορά το έξοδο του φόρου και την 

αντίστοιχη πρόβλεψη όπως αυτές απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ο φορολογικός έλεγχος για τη 

χρήση που έληξε την 31 Μαρτίου 2017 είναι προς ολοκλήρωση από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. και δεν αναμένεται να 

προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2011 (από 1 Απριλίου 2010 έως 31 Μαρτίου 2011). Κατά συνέπεια οι 

φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τις ανέλεγκτη αυτή χρήση δεν έχουν καταστεί οριστικές. 

 

Ο φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα, αναλύεται ως εξής: 

 

  2017 2016 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 1,6  (5,2) 

Αναβαλλόμενος φόρος (18,2) (8,4) 

Σύνολο φόρου εισοδήματος στα αποτελέσματα χρήσης (16,6) (13,6) 

 

Η συμφωνία μεταξύ του ποσού φόρου εισοδήματος και του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή του ισχύοντος 

συντελεστή φορολογίας εισοδήματος (29%) επί των αποτελεσμάτων προ φόρων, έχει ως ακολούθως: 
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  2017 2016 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 5,4  (15,9) 

Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς 

συντελεστές 
(1,6) 4,6  

Φόρος που αναλογεί σε έξοδα που δεν εκπίπτουν (15,0) (14,7) 

Φόροι προηγούμενων χρήσεων - (5,1) 

Διαφορές φορολογικών συντελεστών - 1,6  

Σύνολο φόρου εισοδήματος στα αποτελέσματα χρήσης (16,6) (13,6) 

 
Η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στις φορολογικές ζημιές των προηγούμενων χρήσεων 

και της τρέχουσας χρήσης. Η Εταιρεία εκτιμά ότι θα έχει επαρκή φορολογικά κέρδη στα επόμενα χρόνια έτσι ώστε να 

συμψηφίσει τις φορολογικές ζημίες. Η κίνηση της καθαρής αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης όπως 

αναγνωρίζεται στον κατάσταση οικονομικής θέσης έχει ως εξής: 

 

  2017 2016 

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στην αρχή 

της χρήσης 
17,2  27,0  

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων (18,2) (8,4) 

(Χρέωση) / πίστωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα 0,4  (1,4) 

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές (υποχρεώσεις) / 

απαιτήσεις στο τέλος της χρήσης 
(0,6) 17,2  

 
Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης έχει ως εξής: 

 

 

Αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις 2017 

(Χρέωση) / πίστωση στα 

2016 

(Χρέωση) / πίστωση στα 

2015 

Αποτελέσμ

ατα 

Λοιπά 

συνολικά 

εισοδήματα 

Αποτελέ

σματα 

Λοιπά 

συνολικά 

εισοδήματα 

Φορολογικές ζημίες 0,7  (9,7) - 10,4  1,0  - 9,4  

Αποσβέσεις 2,7  (8,9) - 11,6  (7,6) - 19,2  

Υποχρεώσεις προς το 

προσωπικό 4,1  1,0  0,4  2,7  0,3  (0,5) 2,9  

Αποκατάσταση υποσταθμών 0,5  0,5  - - - - - 

Λοιπά 13,0  5,9  - 7,1  (2,3) (0,9) 10,3  

Σύνολο 21,0  (11,2) 0,4  31,8  (8,6) (1,4) 41,8  

        

Αναβαλλόμενες 

φορολογικές υποχρεώσεις 2017 

(Χρέωση) / πίστωση στα 

2016 

(Χρέωση) / πίστωση στα 

2015 

Αποτελέσμ

ατα 

Λοιπά 

συνολικά 

εισοδήματα 

Αποτελ

έσματα 

Λοιπά συνολικά 

εισοδήματα 

Πελατειακές σχέσεις (8,9) 0,8  - (9,7) 0,5  - (10,2) 

Αποσβέσεις (1,5) 3,4  - (4,9) (0,3) - (4,6) 

Λοιπά (11,2) (11,2) - - - - - 

Σύνολο (21,6) (7,0) - (14,6) 0,2  - (14,8) 
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11. Ενσώματα πάγια στοιχεία 
 

  
Οικόπεδα 

- κτίρια 

Μεταφορικά 

μέσα 

Μηχανήματα - 

τηλεπικοινωνιακός 

εξοπλισμός 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Σύνολο 

Κόστος 
     

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2015 16,4  0,5  2.176,6  54,1  2.247,6  

Αναταξινόμηση υπολοίπων μεταξύ 

ενσώματων παγίων και λοιπών 

άυλων περιουσιακών στοιχείων 

9,6  - (17,3) (9,2) (16,9) 

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2015 

αναδιατυπωμένο 
26,0  0,5  2.159,3  44,9  2.230,7  

Προσθήκες 2,2  - 100,8  3,4  106,4  

Πωλήσεις / διαγραφές (1,4) - (62,4) (0,4) (64,2) 

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2016 26,8  0,5  2.197,7  47,9  2.272,9  

Προσθήκες 1,9  - 99,2  4,5  105,6  

Πωλήσεις / διαγραφές (1,9) - (74,9) (1,6) (78,4) 

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2017 26,8  0,5  2.222,0  50,8  2.300,1  

      
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

     
Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2015 (14,2) (0,4) (1.716,2) (46,0) (1.776,8) 

Αναταξινόμηση υπολοίπων μεταξύ 

ενσώματων παγίων και λοιπών 

άυλων περιουσιακών στοιχείων 

(5,2) - 15,7  4,8  15,3  

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2015 

αναδιατυπωμένο 
(19,4) (0,4) (1.700,5) (41,2) (1.761,5) 

Αποσβέσεις χρήσεως (1,2) - (112,8) (1,6) (115,6) 

Πωλήσεις / διαγραφές 1,3  - 61,8  0,4  63,5  

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2016 (19,3) (0,4) (1.751,5) (42,4) (1.813,6) 

Αποσβέσεις χρήσεως (1,3) - (110,6) (2,1) (114,0) 

Πωλήσεις / διαγραφές 1,7  - 71,0  1,4  74,1  

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2017 (18,9) (0,4) (1.791,1) (43,1) (1.853,5) 

      
Αναπόσβεστη αξία 

     
31 Μαρτίου 2016 7,5  0,1  446,2  5,5  459,3  

31 Μαρτίου 2017 7,9  0,1  430,9  7,7  446,6  

 

Στις προσθήκες περιλαμβάνονται και οι προβλέψεις αποκατάστασης υποσταθμών ύψους Ευρώ 3,7 και στις Αποσβέσεις 

χρήσεως περιλαμβάνονται απομειώσεις ύψους Ευρώ 2,1 (2016: Ευρώ 2,7). 

 

 

12. Τηλεπικοινωνιακές άδειες 
 

Οι τηλεπικοινωνιακές άδειες περιλαμβάνουν άδειες που έχουν αποκτηθεί κυρίως για τις δραστηριότητες κινητής 

τηλεφωνίας της Εταιρείας. 

 

  2017 2016 

Κόστος   
 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 672,0  672,0  

Προσθήκες 7,5  - 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 679,5  672,0  

 
  

 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις   

 
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης (366,0) (330,9) 

Αποσβέσεις χρήσεως (34,7) (35,1) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης (400,7) (366,0) 

 
  

 
Αναπόσβεστη αξία   

 
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 306,0  341,1  

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 278,8  306,0  
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13. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

  Λογισμικό 
Πελατειακές 

σχέσεις 
Σύνολο 

Κόστος 
   

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2015 338,2  41,5  379,7  

Αναταξινόμηση υπολοίπων μεταξύ ενσώματων παγίων και λοιπών 

άυλων περιουσιακών στοιχείων 
20,3  - 20,3  

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2015 αναδιατυπωμένο 358,5  41,5  400,0  

Προσθήκες 20,6  - 20,6  

Διαγραφές (0,1) - (0,1) 

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2016 379,0  41,5  420,5  

Προσθήκες 18,8  - 18,8  

Διαγραφές (0,2) - (0,2) 

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2017 397,6  41,5  439,1  

    
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

   
Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2015 (307,3) (2,3) (309,6) 

Αναταξονόμηση υπολοίπων μεταξύ ενσώματων παγίων και λοιπών 

άυλων περιουσιακών στοιχείων 
(18,7) - (18,7) 

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2015 αναδιατυπωμένο (326,0) (2,3) (328,3) 

Αποσβέσεις χρήσεως (18,8) (5,8) (24,6) 

Διαγραφές 0,1  - 0,1  

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2016 (344,7) (8,1) (352,8) 

Αποσβέσεις χρήσεως (19,2) (4,3) (23,5) 

Διαγραφές (0,2) - (0,2) 

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2017 (364,1) (12,4) (376,5) 

    
Αναπόσβεστη αξία 

   
31 Μαρτίου 2016 34,3  33,4  67,7  

31 Μαρτίου 2017 33,5  29,1  62,6  

 

 

14. Υπεραξία 
 

  2017 2016 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 125,7 125,7 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 125,7 125,7 

 
Μετά από την εξέταση απομείωσης της υπεραξίας στα βιβλία της Εταιρείας δεν προέκυψε ζημία απομείωσης. 

 

Το ανακτήσιμο ποσό για την εξέταση απομείωσης της ανωτέρω υπεραξίας προσδιορίσθηκε με βάση τη μέθοδο της αξίας 

χρήσης. Η αξία χρήσης υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας προβλέψεις ταμειακών ροών που βασίστηκαν στο υφιστάμενο 

πενταετές επιχειρηματικό πλάνο προσαρμοσμένο στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, το οποίο επεκτάθηκε σε 

δεκαετές αποτυπώνοντας τις εκτιμήσεις για τα μακροοικονομικά μεγέθη και το ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς 

πέραν της πενταετίας αλλά και τις αναγκαίες επενδύσεις σε νέες άδειες. 

 

Οι βασικές παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό της αξίας χρήσης των μονάδων δημιουργίας ταμειακών 

ροών ήταν οι εξής: 

 

 Τηλεπικοινωνιακή Αγορά και Ανταγωνιστικό Περιβάλλον: Η αγορά τηλεπικοινωνιών θα κινηθεί ανοδικά την 

τρέχουσα χρονιά και θα συνεχίσει ανοδικά τα επόμενα δύο χρόνια. Η Εταιρεία αναμένεται να αυξήσει το συνολικό 

μερίδιό της, προβαίνοντας στις απαραίτητες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες αλλά και συνεχίζοντας να επενδύει σε 

συνδυαστικά προϊόντα σταθερής-κινητής. 

 Έσοδα: Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων εκτιμάται σε 1,7% για τη δεκαετία προερχόμενος από την 

σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας καθώς και τη μεγαλύτερη διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών δεδομένων. 

 EBITDA: Σταδιακή ανάκαμψη του περιθωρίου κέρδους προ φόρων τόκων και αποσβέσεων στο 35,0% (από τα 

σημερινά επίπεδα του 29,0%) ως αποτέλεσμα πρωτοβουλιών μείωσης κόστους με μακροπρόθεσμο ορίζοντα 

απόδοσης. 
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 Επενδύσεις: Οι επενδύσεις παραμένουν σε υψηλά επίπεδα ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα του 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου ως προς τη ποιότητα των υπηρεσιών και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών σε σταθερή 

και κινητή. Επιπλέον, πραγματοποιούνται επενδύσεις για την εξασφάλιση του απαραίτητου φάσματος συχνοτήτων 

 

Το προ φόρων επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε για την προεξόφληση των λειτουργικών ταμειακών ροών 

εκτιμήθηκε στο 13,6% υποθέτοντας επιτόκιο μηδενικού κινδύνου (risk free rate) 0,3% προσαρμοσμένο για τον κίνδυνο 

χώρας . 

 

 

15. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες και Κοινές επιχειρήσεις που ενοποιούνται με την 

μέθοδο ενσωμάτωσης μεριδίων 
 

Οι άμεσες συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες αναλύονται ως εξής: 

 

Επωνυμία 
Χώρα 

εγκατάστασης 

Ποσοστό 

συμμετοχής 
2017 2016 

Vodafone Panafon International Holdings BV Ολλανδία 100% 21,5  21,5  

Zelitron Α.Ε. Ελλάδα 100% 2,9  2,9  

360 Connect Α.Ε. Ελλάδα 100% 0,1  0,1  

Σύνολο     24,5  24,5  

 
Την 11 Μαρτίου 2014, η Εταιρεία προχώρησε από κοινού με την Wind Ελλάς στην δημιουργία νέας εταιρείας με την 

επωνυμία Victus Networks A.E στης οποίας το μετοχικό κεφάλαιο συμμετέχουν με ποσοστό 50% (κόστος συμμετοχής για 

την Εταιρεία Ευρώ1,25). Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η ανάπτυξη και συντήρηση του κοινού δικτύου των εταιριών 

Vodafone Ελλάας και Wind Ελλάς. Τα αποτελέσματα της Victus Networks A.E. έχουν ενσωματωθεί στα αποτελέσματα της 

Εταιρείας σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 11. 

 

 

16. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 
 

  2017 2016 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 3,8  6,0  

Προσαρμογή σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (1,2) (2,2) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 2,6  3,8  

 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν τα εξής: 

 

  31 Μαρτίου 2017 31 Μαρτίου 2016 

Εισηγμένοι τίτλοι   
 

Forthnet 1,5  2,7  

Μη εισηγμένοι τίτλοι   
 

Cosmos business 0,8  0,8  

Rural Connect 0,3  0,3  

Σύνολο 2,6  3,8  

 

Λόγω της παρατεταμένης μείωσης της εύλογης αξίας της συμμετοχής της Εταιρείας στη Forthnet, και της εκτίμησης για 

αντικειμενική ένδειξη ότι το χρηματοοικονομικό στοιχείο έχει απομειωθεί, η αποτίμηση παραμένει στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων στα Λοιπά Έξοδα. 

 

Τον Ιούλιο 2017 η Εταιρεία προχώρησε σε εκποίηση της συμμετοχής της στη Rural Connect. 

 

 

17. Αποθέματα 
 
  31 Μαρτίου 2017 31 Μαρτίου 2016 

Εμπορεύματα 5,4  8,6  

Υλικά συσκευασίας - 0,1  

Σύνολο αποθεμάτων 5,4  8,7  

 

Τα αποθέματα εμφανίζονται καθαρά από προβλέψεις για υποτίμηση τους. Τα εμπορεύματα αποτελούνται κυρίως από 

συσκευές κινητών τηλεφώνων και συναφή εξοπλισμό. 
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18. Εμπορικές απαιτήσεις 
 

  31 Μαρτίου 2017 31 Μαρτίου 2016 

Πελάτες 301,1  281,5  

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (156,2) (141,6) 

Πρόβλεψη ανείσπρακτων επιδοτήσεων (15,4) (11,7) 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρίες 4,1  3,5  

Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων 133,6  131,7  

 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η λογιστική αξία των εμπορικών απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία. Όλες οι απαιτήσεις είναι 

σε τοπικό νόμισμα. 

 

Η χρονική απεικόνιση (ενηλικίωση) των απαιτήσεων από πελάτες αναλύεται ως εξής: 

  31 Μαρτίου 2017 31 Μαρτίου 2016 

Μη απομειωμένες απαιτήσεις   
 

     Έως 30 ημέρες 95,0  84,0  

     Από 31 έως 60 ημέρες 9,1  19,4  

     Από 61 έως 180 ημέρες 15,2  19,1  

     Πάνω από 180 ημέρες 29,7  20,9  

Απομειωμένες απαιτήσεις 156,2  141,6  

Σύνολο απαιτήσεων από πελάτες 305,2  285,0  

 

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 

  2017 2016 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 141,7  126,6  

Πρόβλεψη απομείωσης 15,1  15,9  

Διαγραφή απαιτήσεων (0,6) (0,8) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 156,2  141,7  

 

Η μεταβολή της πρόβλεψης ανείσπρακτων επιδοτήσεων (clawback) αναλύεται ως εξής: 

  2017 2016 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 11,7  8,4  

Πρόβλεψη απομείωσης 3,7  3,3  

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 15,4  11,7  

 

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η λογιστική αξία των απαιτήσεων όπως αναφέρεται πιο πάνω. Η Εταιρεία 

δεν έχει λάβει εγγυήσεις για εξασφάλιση των απαιτήσεων. 

 

 

19. Λοιπές απαιτήσεις 
 

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 31 Μαρτίου 2017 31 Μαρτίου 2016 

Έξοδα επομένων χρήσεων 5,9  2,1  

Μισθωμένες γραμμές 6,1  9,3  

Χαρτόσημο δανειακής σύμβασης 14,1  14,1  

Προπληρωθέντα ενοίκια υποσταθμών 4,1  4,1  

Πιστωτικές κάρτες 1,3  1,2  

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 12,8  16,4  

Λοιπές απαιτήσεις 4,8  8,0  

Σύνολο λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων 49,1  55,2  

 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 31 Μαρτίου 2017 31 Μαρτίου 2016 

Προπληρωμένο κόστος πωληθέντων καρτών SIM 1,3  1,7  

Μισθωμένες γραμμές 4,6  4,0  

Προπληρωθέντα ενοίκια υποσταθμών 0,9  0,1  

Εγγυήσεις 4,7  4,3  

Λοιπά 6,3  4,8  

Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 17,8  14,9  

 
Η Διοίκηση εκτιμά ότι η λογιστική αξία των λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία. 
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20. Ταμείο, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα 
 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις αρχικής διάρκειας 3 

μηνών ή λιγότερο. Η λογιστική αξία των ταμειακών διαθεσίμων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

 

  
31 Μαρτίου 

2017 

31 Μαρτίου 

2016 

Ταμείο 15,3  16,0  

Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 123,4  82,4  

Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων 138,7  98,4  

Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα 5,1  5,1  

Σύνολο ταμείου, ταμειακών ισοδύναμων και δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων 143,8  103,5  

 

Τα δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα αφορούν δεσμευμένες καταθέσεις ως εξασφάλιση για την έκδοση εγγυητικών 

επιστολών σχετικά με την επιχορήγηση Αναπτυξιακού Νόμου. 

 

 

21. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 
 

  
Αριθμός κοινών 

μετοχών 
Μετοχικό κεφάλαιο 

Διαφορές από έκδοση 

μετοχών υπέρ το 

άρτιο 

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2016 513.220.000  184,8  182,4  

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2017 513.220.000  184,8  182,4  

 
Την 31 Μαρτίου 2017 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 184,8 διαιρούμενο σε 513.220.000 

κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,36 η καθεμία. 

 

22. Λοιπά αποθεματικά 
 

  31 Μαρτίου 2017 31 Μαρτίου 2016 

Τακτικό αποθεματικό 66,5  66,5  

Αφορολόγητα αποθεματικά 9,6  9,6  

Ειδικό αποθεματικό προς διανομή Ν.2238/94 Άρθρο 103 86,2  86,2  

Αποθεματικό προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης 2,6  2,7  

Λοιπά 12,8  12,8  

Σύνολο λοιπών αποθεματικών 177,7  177,8  

 
Τακτικό αποθεματικό 

Βάσει του Ελληνικού εμπορικού νόμου Κ.Ν. 2190/1920, οι εταιρείες υποχρεούνται να σχηματίσουν το 5% τουλάχιστον των 

ετησίων καθαρών κερδών τους σε τακτικό αποθεματικό. Σκοπός του είναι να καλύψει τυχόν ζημίες και δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για άλλη αιτία. Ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτικός, όταν το 

συσσωρευμένο ποσό γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Ήδη το τακτικό αποθεματικό της 

Εταιρείας έχει καλυφθεί. 

 

Αφορολόγητα αποθεματικά 

Τα αφορολόγητα αποθεματικά δημιουργούνται κυρίως βάσει αναπτυξιακών νόμων που σκοπό έχουν την προώθηση της 

ανάπτυξης της χώρας. Με βάση αυτούς τους νόμους τα μη διανεμόμενα κέρδη απαλλάσσονται από την φορολογία 

εισοδήματος, για όσο καιρό μένουν με τη μορφή αποθεματικών και με την προϋπόθεση ότι έχουν διατεθεί για την 

επέκταση, ανανέωση και εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της Εταιρείας. Τα αποθεματικά αυτά φορολογούνται όποτε 

διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν ή κατά τη διάλυση της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η ενδεχόμενη πρόσθετη φορολογική 

επιβάρυνση δεν θεωρείται σημαντική. Επίσης στο αφορολόγητο αποθεματικό περιλαμβάνεται αποθεματικό ειδικών 

διατάξεων αναφορικά με τη σταθερή τηλεφωνία το οποίο δημιουργήθηκε βάσει του Ν. 3299/2004. 

 

Ειδικό αποθεματικό προς διανομή Ν.2238/94 Άρθρο 103 

Το ειδικό αποθεματικό σχηματίστηκε από τα μερίσματα που έχει εισπράξει η Εταιρεία από την θυγατρική της Vodafone 

Panafon International Holdings BV με έδρα την Ολλανδία. 
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23. Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης 
 

Η Εταιρεία συμμετέχει σε προγράμματα του Ομίλου Vodafone Plc που αφορούν στη χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης 

στους εργαζομένους της σε μετοχές της τελικής μητρικής Εταιρείας, οι οποίες διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο του 

Λονδίνου. Τα δικαιώματα αφορούν τη διάθεση δωρεάν μετοχών με περίοδο κατοχύρωσης τα 3 χρόνια με προϋπόθεση την 

παραμονή του εργαζομένου στην Εταιρεία και την επίτευξη οικονομικών και προσωπικών στόχων. Τα δικαιώματα 

προαίρεσης ακυρώνονται εάν ο εργαζόμενος αποχωρήσει από την Εταιρεία πριν από την κατοχύρωσή τους. 

 

Η εύλογη αξία των υπηρεσιών των εργαζομένων που λαμβάνονται σε αντάλλαγμα των μετοχών αναγνωρίζεται ως έξοδο. 

Το συνολικό ποσό που θα αναγνωριστεί ως έξοδο καθορίζεται σε σχέση με την εύλογη αξία των χορηγηθέντων 

δικαιωμάτων. 

 

Λεπτομέρειες των εκκρεμών μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης την 31 Μαρτίου 2017 και 31 Μαρτίου 2016 αντίστοιχα 

έχουν ως ακολούθως: 

 

Όνομα δικαιώματος 
Μήνες 

κατοχύρωσης 

Ημερομηνία 

χορήγησης 

Ημερομηνία 

εξάσκησης 

31 Μαρτίου 

2017 

31 Μαρτίου 

2016 

GLTR Performance Shares 2013 36 26.06.2013 26.06.2016 - 616.379 

GLTI Performance Shares 2013 36 26.06.2013 26.06.2016 - 389.540 

GLTR Performance Shares 2014 36 26.06.2014 26.06.2017 448.382  471.800 

GLTI Performance Shares 2014 36 26.06.2014 26.06.2017 655.744  655.744 

INTERIM GLTR PERFORMANCE 2014 48 27.06.2014 27.06.2018 - 14.765 

GLTR Retention 2014 24 27.06.2014 27.06.2016 - 139.635 

2014 Matching Award 33 13.02.2015 13.11.2017 18.593  18.593 

GLTR Performance Shares 2015 36 26.06.2015 26.06.2018 394.569  421.142 

GLTI Performance Shares 2015 36 26.06.2015 26.06.2018 523.854  523.854 

GLTR Performance Shares 2016 36 30.06.2016 30.06.2019 521.011  - 

GLTI Performance Shares 2016 36 30.06.2016 30.06.2019 486.168  - 

GLTR Performance Shares 2016 31 18.11.2016 30.06.2019 15.556  - 

GLTI Performance Shares 2016 Matching 31 18.11.2016 30.06.2019 62.224  - 

Σύνολο μετοχών       3.126.101  3.251.452 

 

Η κίνηση του αριθμού των μετοχών έχει ως εξής: 

 

(Αριθμός μετοχών) 2017 2016 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 3.251.452  3.543.865  

Χορηγηθέντα 1.084.959  944.996  

Εξασκήθηκαν / έληξαν (1.210.310) (1.237.409) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 3.126.101  3.251.452  

 

 

24. Μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια 
 

Τα δάνεια της Εταιρείας έχουν ως εξής: 

 

  31 Μαρτίου 2017 31 Μαρτίου 2016 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός   

 Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη 671,2  487,4  

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 671,2  487,4  

     31 Μαρτίου 2017 31 Μαρτίου 2016 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός   

 Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη - 205,2  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων - 205,2  

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 671,2  692,6  

 

Το πραγματικό σταθμισμένο επιτόκιο της χρήσης 2017 για τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια ήταν 3,2% 

(2016: 3,5%). 
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Οι ημερομηνίες λήξεις των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής: 

 

  31 Μαρτίου 2017 31 Μαρτίου 2016 

Από 1 έως  2 έτη 671,2  - 

Από 2 έως  5 έτη - 487,4  

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 671,2  487,4  

 

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων, χωρίς προεξόφληση, είναι οι εξής: 

 

  31 Μαρτίου 2017 31 Μαρτίου 2016 

Από 1 έως  2 έτη 21,0  14,8  

Από 2 έως  5 έτη 678,2  500,6  

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων χωρίς προεξόφληση 699,2  515,4  

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων δανείων προσεγγίζει την εύλογη αξία καθώς το επιτόκιο 

είναι κυμαινόμενο. 
 

Η Εταιρεία, την 31 Μαρτίου 2017, έχει σε ισχύ τις παρακάτω δανειακές συμβάσεις, με την Εταιρεία του Ομίλου Vodafone 

Investments Luxembourg Sa.r.l.: 

 

 Ευρώ 625 ,0 λήξεως 31/07/2018, με επιτόκιο δανεισμού Euribor πλέον 2.25% και 1% κόστος δέσμευσης διαθεσίμων 

κεφαλαίων δανειακής γραμμής (commitment fee). 

 Ευρώ 250,0 λήξεως 31/07/2018, με επιτόκιο δανεισμού Euribor πλέον 0.70% και 0.30% κόστος δέσμευσης διαθεσίμων 

κεφαλαίων δανειακής γραμμής (commitment fee). 

 

 

25. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 

Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 

 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων έχουν 

προσδιορισθεί ως εξής: 

 

  31 Μαρτίου 2017 31 Μαρτίου 2016 

Υποχρεώσεις κατάστασης οικονομικής θέσης για μισθοδοτικές παροχές 10,9  9,3  

Χρεώσεις στα αποτελέσματα 6,2  5,9  

 
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία αναφορικά με το πρόγραμμα. 

 

Η μεταβολή της υποχρέωσης στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης έχει ως εξής: 

 

  31 Μαρτίου 2017 31 Μαρτίου 2016 

Υπόλοιπο έναρξης 9,3  11,0  

Κόστος προϋπηρεσίας 0,6  0,8  

Χρηματοοικονομικό κόστος 0,2  0,2  

Κόστος τερματισμού/περικοπής/διακανονιμού 5,1  4,8  

(Κέρδη)/ζηµίες από προσαρµογές προϋπηρεσίας 0,3  0,1  

Καταβληθείσες αποζημιώσεις (5,2) (5,7) 

(Κέρδη)/ζηµίες από μεταβολή χρηματοοικονομικών παραδοχών 0,6  (1,9) 

Υπόλοιπο λήξης 10,9  9,3  

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων έχουν ως εξής: 

 

  2017 2016 

Κόστος προϋπηρεσίας 0,6  0,8  

Χρηματοοικονομικό κόστος 0,2  0,2  

Κόστος τερματισμού/περικοπής/διακανονισμού 5,1  4,8  

(Κέρδη)/ζηµίες από προσαρµογές προϋπηρεσίας 0,3  0,1  

Χρέωση στα αποτελέσματα 6,2  5,9  
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Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 

 

  31 Μαρτίου 2017 31 Μαρτίου 2016 

Ετήσια αύξηση μισθών 
0,50% το πρώτο έτος και 1,00% 

τα επόμενα έτη 
0,45% 

Επιτόκιο προεξόφλησης 1,94% 2,28% 

Πληθωρισμός 1,50% 1,75% 

Μέση αναμενόμενη διάρκεια λήξης της υποχρέωσης παροχών 

προσωπικού 
19,64 έτη 22,04 έτη 

 
 

Εάν μεταβληθούν οι παραδοχές, η υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης θα έχει ως ακολούθως: 

 

  Μεταβολή παραδοχής Αύξηση παραδοχής Μείωση παραδοχής 

Επιτόκιο προεξόφλησης 0,50% 8,8  10,6  

Ετήσια αύξηση μισθών 0,50% 10,6  8,7  

 
Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών  

 

Το έξοδο που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως το 2017 για προγράμματα καθορισμένων 

εισφορών ανέρχεται σε Ευρώ 2,5 (2016: Ευρώ 4,0) και περιλαμβάνεται στις αμοιβές και έξοδα προσωπικού. 

 

 

26. Επιχορηγήσεις 
 

  2017 2016 

Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 19,0  20,5  

Μεταφορά στα αποτελέσματα (1,8) (1,5) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 17,2  19,0  

 
Οι επιχορηγήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  31 Μαρτίου 2017 31 Μαρτίου 2016 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,4  1,7  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 15,8  17,3  

Σύνολο επιχορηγήσεων 17,2  19,0  

 
Οι επιχορηγήσεις αφορούν την επιδότηση έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Αναπτυξιακού Νόμου για 

διεύρυνση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της σταθερής  τηλεφωνίας. 

 

 

27. Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 
 

Η μεταβολή των προβλέψεων αναλύεται ως ακολούθως: 

 

  
Αποκατάσταση 

υποσταθμών 

Εκκρεμείς 

δικαστικές 

υποθέσεις 

Λοιπά Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2015 1,9  7,4  5,3  14,6  

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως - 0,5  0,3  0,8  

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αντιστράφηκαν - (0,2) - (0,2) 

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αντιστράφηκαν - - (4,9) (4,9) 

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2016 1,9  7,7  0,7  10,3  

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 4,1  0,8  0,1  5,0  

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αντιστράφηκαν (0,1) (0,8)   (0,9) 

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2017 5,9  7,7  0,8  14,4  
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28. Έσοδα επομένων χρήσεων 
 

  31 Μαρτίου 2017 31 Μαρτίου 2016 

Έσοδα επομένων χρήσεων βραχυπρόθεσμα 20,9  16,7  

Έσοδα επομένων χρήσεων μακροπρόθεσμα 12,3  16,9  

Σύνολο εσόδων επομένων χρήσεων 33,2  33,6  

 
Τα έσοδα επομένων χρήσεων που περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν κυρίως προκαταβολές 

πελατών (Ευρώ 0,8), προκαταβολές για μισθωμένα κυκλώματα (Ευρώ 9,4) και έσοδα επομένων χρήσεων από πωλήσεις 

καρτών SIM (2,1). Το βραχυπρόθεσμο μέρος αφορά τιμολογηθέντα έσοδα επομένων χρήσεων από υπηρεσίες τηλεφωνίας 

(Ευρώ 16,6) και προκαταβολές για μισθωμένα κυκλώματα (Ευρώ 4,3). 

 

 

29. Προμηθευτές 
 

Οι προμηθευτές αφορούν κυρίως αγορές πάγιου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, αγορές εμπορευμάτων και λειτουργικά 

κόστη και αναλύονται ως εξής: 

 

  31 Μαρτίου 2017 31 Μαρτίου 2016 

Υποχρεώσεις προς μη συνδεδεμένες εταιρείες 157,6  148,3  

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρίες (Σημ. 33) 17,6  13,0  

Σύνολο προμηθευτών 175,2  161,3  

 

 

30. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

  31 Μαρτίου 2017 31 Μαρτίου 2016 

Φόροι και τέλη πληρωτέα 27,9  20,5  

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 10,0  20,7  

Αποδοχές προσωπικού 14,6  13,9  

Ε.Ε.Τ.Τ. 3,8  2,8  

Προμήθειες συνεργατών 1,1  2,2  

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 3,3  1,9  

Εκπτώσεις πωλήσεων υπό διακανονισμό 6,8  5,6  

Υποχρεώσεις από δεδουλευμένους τόκους και συναφή έξοδα 3,3  2,5  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,9  12,0  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 72,7  82,1  

 
 

31. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

Σύνολο αγορών/πωλήσεων 2017 2016 

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:   
 

 - Θυγατρική εταιρεία 2,2  1,2  

 - Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 25,0  23,4  

  27,2  24,6  

Αγορές υπηρεσιών και αγαθών:   
 

 - Θυγατρική εταιρεία 23,5  14,0  

 - Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 134,3  136,1  

  157,8  150,1  

 
Δεν υπήρχαν έσοδα από μερίσματα κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2017 και 2016. 

 

Υπόλοιπα απαιτήσεων/υποχρεώσεων 2017 2016 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη:   
 

 - Θυγατρική εταιρεία 0,5  0,1  

 - Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 3,6  3,5  

  4,1  3,6  

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη:   
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 - Θυγατρική εταιρεία 4,5  0,5  

 - Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 13,1  13,9  

  17,6  14,4  

Δανειακές υποχρεώσεις   
 

- Τελική μητρική εταιρεία 671,2  692,6  

  671,2  692,6  

 
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της Διοίκησης της Εταιρείας, κατά τη χρήση 2017 ανήλθαν σε Ευρώ 3,9 

(2016 Ευρώ 3,4). 

 

 

32. Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 
 

Η Εταιρεία την 31 Μαρτίου 2017 είχε κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις Ευρώ 16,3 (2016: Ευρώ 14,9) για αγορές 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και κατασκευής δικτύου. 

 

 

33. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 

Υπόθεση επιβολής χαρτοσήμου επί δανειακής συμβάσεως 

Κατά τον έλεγχο της χρήσεως που έληξε την 31/3/2010, οι φορολογικές αρχές επέβαλαν χαρτόσημο επί δανειακής 

συμβάσεως με την συνδεδεμένη εταιρεία Vodafone Overseas Finance Ltd με το σκεπτικό ότι οι αναλήψεις από τον 

λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείτο στην Γερμανία δεν αποσκοπούσαν σε εξόφληση υποχρεώσεων από εμπορικές 

συναλλαγές αλλά αποσκοπούσαν αποκλειστικά στην εκμετάλλευση των χρηματικών ποσών από τις εταιρίες του Ομίλου 

Vodafone προς διευκόλυνσή τους. Το συνολικό ποσό χαρτοσήμου πλέον των προσαυξήσεων που καταλογίστηκε, ανήλθε 

στο ποσό των Ευρώ12,9. 

 

Κατά της παραπάνω πράξης καταλογισμού τελών χαρτοσήμου, η Εταιρεία άσκησε προσφυγή όπου ζητήθηκε να ακυρωθεί 

και να εξαφανισθεί εν όλω η πράξη αυτή για τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους λόγους: 

 

Α. Επί της εσφαλμένης υπαγωγής των επίδικων χρηματικών καταθέσεων στο άρθρο 15 παρ 5 (Γ) εδ.4 του κώδικα νόμων 

περί τελών χαρτοσήμου.  

Β. Επί της εφαρμογής της αρχής της χωρικότητας σε χρηματικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στην αλλοδαπή.  

Γ. Επί της υπαγωγής των επίδικων εντόκων χρηματικών καταθέσεων στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας 

(ΦΠΑ). 

 

Στα πλαίσια της διαδικασίας Διοικητικής Επίλυσης της Διαφοράς η υπόθεση συζητήθηκε τρείς φορές ενώπιον της 

αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 70 Α’ του νόμου 2238/1994 και συγκεκριμένα α) στις 12/9/2012 χωρίς την λήψη σχετικής 

απόφασης, β) στις 19/6/2013 όπου ο Πρόεδρος της Επιτροπής ζήτησε από τον φορολογικό ελεγκτή να στοιχειοθετήσει 

γιατί χαρακτήρισε την συναλλαγή σαν κατάθεση στους μετόχους και όχι σαν δάνειο και γ) στις 24/7/2013 όπου ο 

φορολογικός ελεγκτής επέμεινε στις θέσεις της φορολογικής διοίκησης για τον χαρακτηρισμό της συναλλαγής σαν 

κατάθεση προς τους μετόχους. 

 

Η αρμόδια Επιτροπή απέρριψε την προσφυγή της Εταιρείας και κατόπιν τούτου η Εταιρεία προσέφυγε στα αρμόδια 

φορολογικά δικαστήρια καταβάλλοντας το ποσό των Ευρώ 6,5 όπως ορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία. Το Διοικητικό 

Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 1794/2014 απόφασή του, έκανε εν συνόλω δεκτή τη προσφυγή της Εταιρείας. 

 

Στη συνέχεια, για τη χρήση που έκλεισε την 31/3/2010, οι φορολογικές αρχές διενήργησαν επανέλεγχο για το χαρτόσημο 

με εντελώς νέα προσέγγιση και ερμηνεία της δανειακής συμβάσεως με την συνδεδεμένη εταιρεία Vodafone Overseas 

Finance Ltd, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη σύμβαση παρόλο που αποδεδειγμένα έχει υπογραφεί στο εξωτερικό 

(χωρικότητα), είναι εκτελεστή στην Ελλάδα, μέσω αλληλόχρεου δοσοληπτικού λογαριασμού. Ως αποτέλεσμα αυτού ήταν, 

ότι η φορολογική αρχή προέβη εκ νέου στην επιβολή τελών χαρτοσήμου 2,4% επί του μεγαλύτερου υπολοίπου που είχε ο 

αλληλόχρεος (δοσοληπτικός) λογαριασμός κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009/10, βεβαιώνοντας και καταλογίζοντας ποσό 

Ευρώ13,4. Μάλιστα, οι φορολογικές αρχές υπολόγισαν το μεγαλύτερο υπόλοιπο του αλληλόχρεου λογαριασμού, χωρίς να 

λάβουν υπόψη τους τις πληρωμές που αφορούσαν το συναφθέν δάνειο της Εταιρείας όπως και τις πληρωμές για τις 

ενδοομιλικές συναλλαγές. 

 

Επειδή η Εταιρεία πιστεύοντας στη δικαίωση της από τα φορολογικά δικαστήρια, κατέβαλε το 50% του βεβαιωθέντος 

ποσού (Ευρώ 6,7), καταθέτοντας  την υπ’ αριθμ. 12834/21.05.2015 ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης 

επίλυσης φορολογικών διαφορών του άρθρου 63 του Ν 4174/2013. Με τη συγκεκριμένη ενδικοφανή προσφυγή, ζητείται 

να ακυρωθεί και να εξαφανισθεί εν όλω η πράξη καταλογισμού χαρτοσήμου για τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους 

λόγους: 

 

Α. Επί της διενέργειας του επανελέγχου, αφού αντίκειται στις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας. 

Β. Επί του χαρακτηρισμού της δανειακής σχέσης ως αλληλόχρεου (δοσοληπτικού) λογαριασμού. 
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Γ. Επί της εσφαλμένης υπαγωγής της δανειακής σχέσης σε τέλη χαρτοσήμου. 

Δ. Επί της υπαγωγής της δανειακής σύμβασης στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).  

Ε. Επί του εσφαλμένου υπολογισμού των τελών χαρτοσήμου. 

 

Με το υπ’ αριθμ. 18843/4.11.2015 ενημερωτικό σημείωμα, η διεύθυνση επίλυσης διαφορών ενημέρωσε την Εταιρεία ότι 

δεν εκδόθηκε απόφαση εντός της προβλεπόμενης νόμιμης προθεσμίας και συνεπώς η ενδικοφανής προσφυγή έχει 

σιωπηρά απορριφθεί. Έτσι η Εταιρεία κατέθεσε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών την προσφυγή με αριθ. καταχ. 

ΠΡΦ1115/6.11.2015 η οποία εκδικάστηκε την 7/2/2017. 

 

Επιπλέον, διενεργήθηκε επανέλεγχος της διαχειριστικής χρήσης 2011/2012, από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ, που περιορίστηκε στα 

θέματα έμφασης που είχαν διατυπωθεί στο φορολογικό πιστοποιητικό της εν λόγω χρήσης. Ο φορολογικός επανέλεγχος 

ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2014, με την έκδοση των υπ’ αριθμ. 1659/22.07.2014 & 1660/22.07.2014, οριστικών 

πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και χαρτοσήμου, αντίστοιχα.  

 

Το συνολικό ποσό χαρτοσήμου πλέον των προσαυξήσεων που καταλογίστηκε από τις αρχές, στα πλαίσια του 

επανελέγχου της χρήσης 2011/2012 ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 18,2, χρησιμοποιώντας το ίδιο σκεπτικό όπως είχε 

διατυπωθεί με τον αρχικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2009/2010. Η Εταιρεία πιστεύοντας ότι θα δικαιωθεί, όπως 

και στην αντίστοιχη πράξη καταλογισμού χαρτοσήμου για την διαχειριστική χρήση 2009/2010, κατέβαλε το 50% του 

καταλογισθέντος ποσού και κατέθεσε ενδικοφανή προσφυγή που απορρίφθηκε σιωπηρώς. Στη συνέχεια η Εταιρεία 

κατέθεσε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών την προσφυγή με αριθ. καταχ. ΠΡΦ1432/14.11.2014. Το Διοικητικό Εφετείο 

Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 2962/2015 απόφασή του, έκανε εν συνόλω δεκτή τη προσφυγή της Εταιρείας. 

 

Για τον επανέλεγχο του χαρτοσήμου για τη χρήση 2009/2010 η Εταιρεία έχει εξοφλήσει το επιβληθέν ποσό των Ευρώ13,4. 

Το 50% καταβλήθηκε σαν προκαταβολή ενώ το υπόλοιπο 50% συμψηφίστηκε με το επιστρεπτέο ποσό, μετά την θετική 

για την Εταιρεία απόφαση 2962/2015 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για τη χρήση 2011/2012. Με δεδομένη την θετική 

απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η Εταιρεία έχει καταχωρήσει το προαναφερθέν ποσό των Ευρώ13,4 εκ στις 

απαιτήσεις της από το Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα στις Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις. 

 

Η Εταιρεία ανέκαθεν πίστευε στην τελική δικαίωση της από τα φορολογικά δικαστήρια. Έτσι, για τις φορολογικές χρήσεις 

που έληξαν την 31 Μαρτίου 2011, 2013, 2014 2015, 2016 και 2017 αντίστοιχα, κατά τις οποίες διενεργήθηκαν ανάλογες 

συναλλαγές, η Εταιρεία δεν σχημάτισε ανάλογη πρόβλεψη για ενδεχόμενη υποχρέωση καταβολής χαρτοσήμου.  

 

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 3201/2017 απόφασή του έκανε δεκτή στο σύνολό της την προσφυγή της 

Vodafone Ελλάδας, με την οποία η Εταιρεία ζητούσε την ακύρωση της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού επιβολής 

τελών χαρτοσήμου από τις φορολογικές αρχές, επί της δανειακής σύμβασης με την Vodafone Overseas Finance Ltd. Η 

ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία την 27 Σεπτεμβρίου 2017 και οι φορολογικές Αρχές, ολοκλήρωσαν την 

διαδικασία συμψηφισμού όλου του ποσού που ανήρχετο σε Ευρώ 13,4 που είχε καταβάλει η Εταιρεία για την υπόθεση την 

29 Σεπτεμβρίου 2017 με φόρους που ήταν πληρωτέοι τον Σεπτέμβριο 2017. 

 

Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα 

πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις. Η Εταιρεία είχε μέχρι την 31 Μαρτίου 2017 εκδώσει υπέρ τρίτων εγγυητικές επιστολές συνολικού ποσού 

Ευρώ 35,0 (31 Μαρτίου 2016: Ευρώ 34,9). 

 
Δεν υπήρξε περίπτωση στο παρελθόν κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, και η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα προκύψει 

τέτοια περίπτωση στο ορατό μέλλον. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει πρόβλεψη σε σχέση με κατάπτωση 

εγγυητικών επιστολών. 

 

 

34. Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 
 
Εκτός από τις υποθέσεις κατά της Εταιρείας που αναλύονται στη σημείωση 33, εκκρεμούν διάφορες δικαστικές υποθέσεις 

για τις οποίες έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη ποσού ύψους Ευρώ 7,7 (2016: Ευρώ 7,9). Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα 

προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις πέραν του ποσού της πρόβλεψης. 

 
 

 

35. Λειτουργικές μισθώσεις 
 

Η Εταιρεία έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες για τη μίσθωση κτιρίων και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Οι μελλοντικές 

υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

  31 Μαρτίου 2017 31 Μαρτίου 2016 

Έως 1 έτος 40,8  33,9  
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Από 1 έως 5 έτη 132,5  111,4  

Περισσότερα από 5 έτη 92,6  78,6  

Σύνολο 265,9  223,9  

 

 

36. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  
 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 

Από τις οικονομικές δραστηριότητες της Εταιρείας δεν προκύπτουν σοβαροί κίνδυνοι αγοράς, πιστωτικοί κίνδυνοι, 

κίνδυνοι ρευστότητας και κίνδυνοι ταμειακών ροών. 

 

Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων της τελικής μητρικής εταιρείας «Vodafone Group 

Plc» σε συνεργασία με την Vodafone Ελλάδας. 

 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων και κίνδυνο τιμών), πιστωτικό 

κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης 

κινδύνων της Εταιρείας επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση της μεταβλητότητας των 

χρηματοπιστωτικών αγορών στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας. 

 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας (πέραν των εμπορικών υποχρεώσεων) αποτελούνται από 

μακροπρόθεσμα δάνεια. Με τα ανωτέρω προϊόντα χρηματοδοτούνται οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, καθώς και οι 

επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. 

 

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης, ωστόσο 

εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα. Οι έλεγχοι κεφαλαίων που αρχικώς επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 Ιουνίου 2015, 

συνεχίζουν να υφίστανται, ωστόσο έκτοτε έχουν χαλαρώσει. Η επίπτωση των ελέγχων κεφαλαίου στις εγχώριες 

δραστηριότητες της Εταιρείας ήταν βραχυχρόνια. Η Εταιρεία είχε αρχικά επηρεαστεί, καθώς αντιμετώπισε καθυστερήσεις 

στις πληρωμές των πελατών, ωστόσο αυτό έχει ομαλοποιηθεί. Επιπροσθέτως, καθώς ο δανεισμός της Εταιρείας οφείλεται 

εξ’ ολοκλήρου σε πιστωτές (εταιρίες ομίλου Vodafone) εκτός Ελλάδας και οι λειτουργίες της Εταιρείας στην Ελλάδα 

εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από ξένους προμηθευτές, η Εταιρεία εξακολουθεί να ζητά και λαμβάνει έγκριση από τις 

αρμόδιες αρχές για να χρησιμοποιήσει ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα που διακρατούνται στην Ελλάδα 

προκειμένου να εξυπηρετηθούν πληρωμές εκτός Ελλάδος. Με την υπόθεση ότι οι συμφωνημένοι όροι και προϋποθέσεις 

του τρίτου προγράμματος διάσωσης θα εφαρμοστούν και οι έλεγχοι κεφαλαίων θα χαλαρώσουν περαιτέρω και 

βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα θα εξαλειφθούν, δεν αναμένεται σημαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες 

της Εταιρείας στην Ελλάδα. Η διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις της, 

προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την 

ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις εγχώριες δραστηριότητες της Εταιρείας. Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να 

προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ωστόσο με βάση την αξιολόγησή της, έχει καταλήξει 

στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά την 31 Μαρτίου 2017. 

 

Συνοπτικά, οι μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω. 

 

Κίνδυνος αγοράς 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο κίνδυνος αυτός απορρέει κυρίως από την υπηρεσία περιαγωγής η οποία εκφράζεται σε SDR και μετατρέπεται σε 

δολάρια ΗΠΑ ή σε ευρώ. Επειδή όμως η εκκαθάριση των σχετικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων από αυτές τις 

συναλλαγές πραγματοποιείται σε σύντομη χρονική περίοδο (40-60 μέρες), ο σχετικός συναλλαγματικός κίνδυνος είναι 

περιορισμένος και γι’ αυτό το λόγο η Εταιρεία δεν προβαίνει σε συμφωνίες αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου. 

Επιπρόσθετα ο συναλλαγματικός κίνδυνος μειώνεται, καθότι οποιαδήποτε αλλαγή ισοτιμιών στα έξοδα αντισταθμίζεται 

από αντίστοιχη αλλαγή στα έσοδα. 

 

Κίνδυνος τιμών 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο διακύμανσης της εύλογης αξίας των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών της στοιχείων που μπορεί να επηρεάσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς σχετικά κέρδη ή 

ζημίες από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας θα ενσωματωθούν στα αποτελέσματα της, όταν τα στοιχεία αυτά 

πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά τη χρήση 31 Μαρτίου 2017 αναγνωρίστηκε απομείωση της 

συμμετοχής της Forthnet η οποία επηρέασε τα αποτελέσματα (Σημ. 17). 

 

Κίνδυνος ταμειακών ροών 

Η Εταιρεία διατηρεί το δανεισμό της σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου (Euribor) τα οποία την εκθέτουν σε επιτοκιακό 

κίνδυνο ταμειακών ροών. Το γεγονός ότι το σύνολο του δανεισμού βασίζεται σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου, έχει ως 
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αποτέλεσμα οι επιπτώσεις των διακυμάνσεων των επιτοκίων στα αποτελέσματα χρήσης της Εταιρείας και στις 

ταμειακές ροές των λειτουργικών του δραστηριοτήτων να είναι σημαντικές. Την 31 Μαρτίου 2017 εάν τα επιτόκια ήταν 

1% μεγαλύτερα / (μικρότερα), οι ζημίες προ φόρων της Εταιρείας θα είχαν αυξηθεί  / (μειωθεί) κατά Ευρώ 6,8 (31 Μαρτίου 

2016: Ευρώ 6,2). 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αναφέρεται κυρίως στην μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των πελατών μας. Το 

γεγονός ότι οι απαιτήσεις της Εταιρείας προέρχονται από μεγάλο πλήθος πελατών / συνδρομητών, μειώνει σημαντικά 

τον κίνδυνο.  

 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στον πιστωτικό κίνδυνο των πελατών της. Για τους πελάτες λιανικής ο κίνδυνος αυτός 

περιορίζεται εφαρμόζοντας διαδικασίες αυτόματης φραγής ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων. Για τους εταιρικούς πελάτες 

γίνεται αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας πριν από την υπογραφή σύμβασης και την έναρξη παροχής υπηρεσιών με 

αποτέλεσμα να μειώνεται ο πιστωτικός κίνδυνος. 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος σε ότι αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα κρίνεται περιορισμένος λόγω του ότι η Εταιρεία δεν διακρατεί 

σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα, αλλά τα χρησιμοποιεί για μείωση των δανειακών της υποχρεώσεων. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Η συνεπής διαχείριση κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την ύπαρξη επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και την 

εξασφάλιση επαρκών ορίων χρηματοδότησης. 

 

Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς το ποσό του δανεισμού καθώς και την αναλογία αυτού προς τις συνολικές υποχρεώσεις, τη 

σύνθεση των συνολικών υποχρεώσεων, και διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη 

επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες πιστώσεις προς χρήση.  

 

Στον ακόλουθο πίνακα αναλύονται οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την ημερομηνία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση την ημερομηνία ωρίμανσης τους. Τα ποσά που αναφέρονται είναι χωρίς 

προεξόφληση. Τα ποσά των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων που είναι εντός 12 μηνών παρουσιάζονται στη 

λογιστική τους αξία καθώς η επίπτωση της προεξόφλησης δεν είναι σημαντική. 

 

31 Μαρτίου 2017 Λιγότερο από 1 έτος Από 1 έως  2 έτη Από 2 έως  5 έτη Σύνολο 

Δανειακές υποχρεώσεις 21,0  678,2  - 699,2  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 247,9  - - 247,9  

Σύνολο χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 268,9  678,2  - 947,1  

 

31 Μαρτίου 2016 Λιγότερο από 1 έτος Από 1 έως  2 έτη Από 2 έως  5 έτη Σύνολο 

Δανειακές υποχρεώσεις - 14,8  500,6  515,4  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 243,4  - - 243,4  

Σύνολο χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 243,4  14,8  500,6  758,8  

 

Διαχείριση κεφαλαίου 
 

Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρείας θα πρέπει να αξιολογηθεί ο καθαρός δανεισµός της 

Εταιρείας (ήτοι, συνολικές µμακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες μείον τα ταµειακά 

διαθέσιµα και ισοδύναμα). Ο καθαρός δανεισµός της Εταιρείας την 31 Μαρτίου 2017 και την 31 Μαρτίου 2016 

παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

 

  31 Μαρτίου 2017 31 Μαρτίου 2016 

Σύνολο δανεισμού 671,2  692,6  

Μείον: Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα (143,8) (103,5) 

Καθαρός δανεισμός 527,4  589,1  

Ίδια κεφάλαια 300,0  312,2  

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 827,4  901,3  

Συντελεστής μόχλευσης 64% 65% 

Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 
 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση των εύλογων αξιών των 

χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης: 

 Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή 

υποχρεώσεις.  
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 Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη 

εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες, είτε άμεσα είτε έμμεσα.  

 Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία 

και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 

 

Την 31 Μαρτίου 2017 η Εταιρεία κατέχει χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προς πώληση, τα οποία κατατάσσονται στο 

Επίπεδο 1 ποσού Ευρώ 1,5 και στο Επίπεδο 3 ποσού Ευρώ 1,1 (31 Μαρτίου 2016: Ευρώ 2,7 και Ευρώ 1,1 αντίστοιχα). 

 

 

37. Μεταγενέστερα γεγονότα 
 

Τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα μεταγενέστερα της 31 Μαρτίου 2017, τα οποία πρέπει να γνωστοποιηθούν 

σε αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι τα ακόλουθα: 

 Το Ιούλιο 2017 η εταιρεία προχώρησε σε εκποίηση της συμμετοχής της στη Rural Connect 

 Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 3201/2017 απόφασή του έκανε δεκτή στο σύνολό της την προσφυγή 

της Vodafone Ελλάδας, με την οποία η Εταιρεία ζητούσε την ακύρωση της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού 

επιβολής τελών χαρτοσήμου από τις φορολογικές αρχές, επί της δανειακής σύμβασης με την Vodafone Overseas 

Finance Ltd. Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία την 27 Σεπτεμβρίου 2017 και οι φορολογικές Αρχές, 

ολοκλήρωσαν την διαδικασία συμψηφισμού όλου του ποσού 2017 με φόρους που ήταν πληρωτέοι τον Σεπτέμβριο 

2017. Το ποσό που είχε καταβάλει η Εταιρεία για την υπόθεση ανήρχετο σε Ευρώ 13,4 και ο συμψηφισμός έλαβε χώρα 

την 29 Σεπτεμβρίου 2017. 

 

 
Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

& Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Οικονομικός Διευθυντής Ο Υπεύθυνος Φορολογίας  

   

   

   

   

Χάρης Μπρουμίδης Νικόλαος Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος Κρέτσης 

   

 


